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ABSTRAK 

 

Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Minum Berbasis Sistem Adsorbsi 

 

Oleh: 

Tutiek Rahayu, Yuliati, Endra Murti Sagoro 

 

Abstrak 

 

 Kegiatan PPM ini bertujuan Meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pembuatan instalasi pengolahan air minum berbasis sistem 

adsorbs, mengetahui kualitas air sumur setelah melalui proses pengolahan 

berbasis sistem adsorbs, memberikan rintisan baru berupa pendirian koperasi 

untuk wirausaha produksi air minum isi ulang yang siap diminum di Dusun 

Winong, RT.01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten. 

Pelaksanaan kegiatan PPM ini dengan ceramah tentang perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS), penyediaan air bersih, pembuatan instalasi air minum, 

dan perintisan pendirian koperasi, serta praktik pembuatan instalasi air minum 

berbasis sistem adsorbsi. Evaluasi pemahaman peserta dilaksanakan dengan 

menilai kemampuan berdiskusi tentang materi pelatihan sebelum dan sesudah 

pemberian materi. Kegiatan ini diikuti oleh 27 orang yang merupakan warga 
RT.01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten. 

Hasil kegiatan PPM yaitu menunjukkan ada peningkatan pemahaman 

materi para peserta PPM yang dapat dilihat dari hasil penilaian kemampuan 

berdiskusi tentang materi pelatihan sebelum dan sesudah pemberian materi. Ada 

peningkatan kualitas air minum setelah diolah dengan instalasi yang dipasang. 

Kemanfaatan PPM dinilai oleh peserta dengan instrumen kepuasan pelanggan dari 

LPPM UNY menunjukkan bahwa PPM ini sangat bermanfaat bagi para peserta. 

 

Kata Kunci: instalasi, pengolahan,  air minum, adsorbsi. 
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ABSTRACT 

Manufacture of Adsorption System Based Drinking Water Treatment Plants 

 

By: 

Tutiek Rahayu, Yuliati, Endra Murti Sagoro 

 

Abstract 

 

 The PPM activity aims to increase the knowledge and skills of making 

adsorbs-based drinking water treatment plants, to know the quality of well water 

after going through the adsorbs-based processing process, to provide a new pilot in 

the form of cooperative cooperatives for the production of refillable drinking water 

ready for drinking in Winong,  

RT .01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten. 

 The PPM activities were carried out with lectures on clean and healthy 

living behavior (PHBS), provision of clean water, manufacturing of drinking water 

installations, and pioneering the establishment of cooperatives, as well as the 

practice of making drinking water installations based on adsorption systems. 

Evaluation of participant's understanding was carried out by assessing the ability to 

discuss training material before and after the presentation of material. This activity 

was attended by 27 people who were residents of RT.01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, 

Klaten. 

 The results of the PPM activity showed that there was an increase in the 

understanding of the material of the PPM participants which could be seen from the 

results of the ability assessment to discuss the training material before and after 

giving the material. There is an increase in the quality of drinking water after it has 

been processed with the installation installed. The use of PPM was assessed by the 

participants with the customer satisfaction instrument from LPPM UNY indicating 

that the PPM was very beneficial for the participants. 

Keywords: installation, processing, drinking water, adsorption. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

 
Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air, karena sebagian besar komponen tubuh 

makhluk hidup terdiri dari air. Manusia menggunakan air untuk minum, memasak makanan, 

mencuci pakaian serta peralatan rumah tangga lain dan mandi. 

Salah satu jalur penentu kesehatan seseorang adalah terpenuhi kebutuhan zat gizi melalui 

makanan dan minuman. Kebutuhan air minum sehari 2 liter dengan kualitas air minum yang 

sesuai yang distandarkan secara nasional akan meningkatkan derajat seseorang. Hal tersebut 

sesuai dengan 13 pesan umum gizi seimbang/ PUGS (Depkes RI, 2004). 

Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten merupakan desa yang ada di 

sepanjang pinggir Rowo Jombor. Sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai 

nelayan, tapi cukup banyak juga yang bekerja sebagai peternak bahkan ada satu dusun dari desa 

Krakitan yang hampir setiap rumah tangga yang ada di Dusun Winong tersebut peternak ayam, 

baik ayam petelur maupun pedaging. 

Wilayah dusun Winong terdiri dari satu RW dan lima RT. Penduduk dusun Winong terdiri 

dari 67 KK yang sebagian berpotensi sebagai peternak ayam petelur. Mereka membangun 

kandang-kandang berdampingan dengan rumah, walaupun ada sebagian yang dibangun di 

tempat yang jauh dari rumah tapi masih berdekatan dengan lokasi rumah mereka. Dampak 

pengelolaan limbah kotoran ayam yang belum memadai air sumur penduduk dusun tersebut 

menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi berupa E.coli positif. Selain itu, 

karena Desa Krakitan merupakan lereng pegunungan berkapur, hasil laboratoriumnya 

menunjukan Calsium yang tinggi. Bukti kualitas air di dusun Winong bisa dilihat pada gambar 

1 dan 2 lampiran V. 

Dampak kondisi air minum tersebut di atas menyebabkan sebagian warga dusun Winong 

membeli air siap konsumsi untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Sebagian warga 

masih menggunakan air sumur dari rumah mereka, karena tidak mampu membeli air siap 

minum. Hal tersebut menyebabkan mereka sangat berharap untuk mendapatkan bantuan untuk 

mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah penyediaan air minum. 
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Cara yang sudah dilakukan warga untuk memperbaiki kualitas air sumur adalah dengan 

teknik pengendapan dengan tawas dan pemberian kaporit. Teknik tersebut tidak dilakukan lagi, 

karena hasil airnya yang berbau kaporit tidak disukai untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu perlu 

dicarikan cara pengolahan air lain yang sudah terbukti keberhasilannya. Dusun Winong desa 

Krakitan berada di wilayah kecamatan Bayat.  Clay alam lokal (tanah liat) untuk  bahan 

pembuatan Instalasi pengolahan air minum berbasis adsorbsi diambil dari beberapa tempat di 

wilayah kecamatan Bayat. 

Grim dan Ralph, (1953) menyatakan clay merupakan saah satu bahan alam yang dapat 

digunakan dalam pengelolaan air minum dan limbah logam berat. Ada beberapa tipe dan jenis 

clay alam, diantaranya kaolinit, montmorilonit, vermikulit, mika, dan klorit. Clay alam 

mengandung muatan negatif yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi dengan kation-kation. 

Meurut teori lapisan rangkap Gouy-chapman, muatan negatif yang terdapat dalam clay alam 

tersebar merata pada permukaannya. Adanya tarikan dari permukaan lempung yang bermuatan 

negatif, kation dalam fase larutan akan tertarik pada permukaan clay. Menurut Mellah dan 

Chegrouche, 1997, Bohn dkk, 1985 bentonit alam biasanya mengandung 85 % montmorilonit, 

dengan komposisi kimia (dalam % berat) sebagai berikut: 57,50 Si02; 19,00 Al2O3; 3,00 

Fe2O3; 1-2 MgO; 1-3 CaO; 1-3 Na2O, 10-12 ignition lost. 

Kemampuan clay alam dalam mengadsorbsi logam sudah diteliti oleh beberapa ahli. 

Mellah dan Chegrouche (1997) menyatakan bahwa adsorbsi Zn (II) oleh bentonit alam dari 

Algeria Barat mempunyai kapasitas adsorbsi sebesar 52,91 mg/g pada temperatur 20
o 

C dan 

33,11 mg/g pada temperatur 40
0 
C. 

 
Kemampuan clay alam lokal sekitar Yogyakarta untuk penyerapan logam-logam berat di 

teliti suharto, dkk (2001). Hasil tersebut menunjukan bahwa clay mampu untuk menyerap ion 

logam besi, mangan, kromium dan tembaga cukup baik, dengan besarnya kapasitas adsorbsi 

sekitar 80-90 %. 

Hasil penelitian Yulianti (2016) melaporkan nilai MPN coliform yang telah dilewatkan alat 

penyaring air sumur yaitu 34 dan 35 MPN/100 ml, sudah memenuhi kriteria baku mutu air yang 

ditetapkan yaitu berada = 50/100 ml. Presentase efektifitas tertinggi alat penyaring sebesar 

87,86 % untuk peyaringan bakteri coliform total dan 80,20 % untuk penyaringan bekteri 
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colifokal. Presentase efektifitas alat menunjukan kecenderungan penurunan setelah satu bula 

pemakaian, sehingga batas umur pemkaian zeolit alam dan arang maksimal dalam alat 

penyaring air sumur sistem adsorbsi adalah satu bulan. 

Berdasarkan analisis situasi di atas maka sangat dibutuhkan pemecahan masalah berupa 

pembuatan Instalasi pengolahan air minum dengan sistem adsorbsi dan dilanjutkan diproduksi 

menjadi air minum siap pakai dengan penggunaan sinar UV sehingga didapatkan air minum 

siap konsumsi. Untuk meningkatkan pendapatan warga bisa di lakukan wirausaha produksi air 

minum isi ulang dan rintisan pendirian koperasi di Dusun Winong khususnya RT.01 RW.VIII, 

Krakitan, Bayat. 

B. Identitas dan Perumusan Masalah 

 

1. Identitas Masalah 

a. Kualitas air sumur di Dusun Winong, Krakitan, Bayat, Klaten tidak memenuhi 

kualitasnya sebagai air minum. 

b. Pemenuhan kebutuhan air minum penduduk Dusun Winong harus menggunakan 

air mineral kemasan maupun isi ulang dengan cara membeli. 

c. Belum dilakukan usaha pengolahan air selain pemberian pengendapan dengan 

tawas dan pemberian kaporit. 

d. Clay alam tersedia di desa-desa wilayah Kecamatan Bayat Klaten belum 

dimanfaatkan untuk pengolahan air minum meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan. 

e. Potensi pendirian koperasi untuk wirausaha produksi air minum belum 

dimanfaatkan. 

2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembuatan instalasi 

pengolahan air minum berbasis sistem adsorbsi di Dusun Winong, RT.01 

RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten? 

b. Bagaiman kualitas air sumur setelah melalui proses pengolahan berbasis sistem 

adsorbsi di Dusun Winong, RT.01 RW.VIII, Krakitan Bayat Klaten? 

c. Bagaimana memberikan rintisan baru berupa pendirian koperasi untuk wirausaha 

produksi air minum isi ulang yang siap diminum di Dusun Winong, RT.01 

RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten? 
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C. Tujuan Kegiatan 
Tujuan kegiatan PPM ini adalah untuk : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembuatan instalasi pengolahan air minum 

berbasis sistem adsorbsi di Dusun Winong, RT.01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten? 

2. Mengetahui kualitas air sumur setelah melalui proses pengolahan berbasis sistem adsorbsi di 

Dusun Winong, RT.01 RW.VIII, Krakitan Bayat Klaten? 

3. Memberikan rintisan baru berupa pendirian koperasi untuk wirausaha produksi air minum 

isi ulang yang siap diminum di Dusun Winong, RT.01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten? 

D. Manfaat Kegiatan 

 
1. Dampak Pada Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan. 

Penerapan teknologi pengolahan air merupakan kegiatan inti pengabdian kepada 

masyarakat ini ditambah perintisan wirausaha produksi air minum isi ulang yang bisa dikelola 

koperasi. Hal tersebut merupakan kegiatan pendidikan luar sekolah yang memberikan 

pengetahuan dan keterampilah pengolahan air minum berbasis sistem adsorbsi. Pemenuhan 

konsumsi air minum produksi sendiri untuk penduduk diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan pengolahan air minum, serta peningkatan derajat kesehatan 

penduduk. 

2. Dampak Sosial 

 
Kualitas air sumur yang memenuhi standar kesehatan akan dihasilkan dalam kegiatan 

PPM ini dan bisa dilanjutkan penduduk untuk konsumsi rumah tangga sendiri dan dijual. 

Rintisan wirausaha pengolahan air yang dibuat untuk dijual sebagai air minum isi ulang akan 

menyerap tenaga kerja. Mereka akan mengelola sendiri usaha tersebut dengan pendirian 

koperasi. Usaha produksi air minum akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

dan keuntungan bersama bagi anggota koperasi tersebut. 

3. Dampak Ekonomi 

 
Pengolahan air minum berbasis sistem adsorbsi akan menghasilkan air minum siap 

pakai, sehingga penduduk Dusun Winong tidak perlu membeli bahkan bisa dijual. Hasil 

penghematan dan penjualan di atas akan meningkatkan hasil pendapatan setiap KK yang bisa 

ditabung untuk keperluan lain bahkan untuk investasi usaha lain. 
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4. Dampak Budaya 

 
Ketersediaan air minum yang sesuai standar kesehatan diharapkan akan 

menyebabkan budaya minum air putih yang aman untuk kesehatan 2 lt/hari bisa dilakukan 

warga Dusun Winong. Hal tersebut merupakan salah satu penerapan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rangka pelaksanaan peran serta masyarakat dalam 

menjaga kesehatan masyarakat. Pelaksanaan PHBS diharapkan berbagai penyakit dapat 

dicegah (preventif), sehingga terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat (promotif). 

E. Kerangka Pemecahan Masalah 

1. Tahap Pengenalan 

Tim Dosen Pengabdi mengenalkan perihal: 

a. Air minum yang memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia. 

b. Pemenuhan kebutuhan air minum sebagai salah satu usaha peningkatan derajat 

kesehatan melalui perilaku hidup sehat (PHBS). 

c. Pengelolaan air minum berbasis sistem adsorbsi. 

d. Pembuatan air siap konsumsi dari hasil pengolahan air minum berbasis sistem 

adsorbsi dengan penyinaran UV. 

e. Pengenalan administrasi cara pendirian wirausaha produksi air minum isi 

ulang dan koperasi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 
a. Peserta kegiatan PPM mengidentifikasi persoalan ketersediaan air minum di 

lingkungan mereka dan usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk 

menanggulanginya. 

b. Peserta kegiatan PPM merancang pembuatan instalasi pengelolaan air minum 

berbasis adsorbsi 

c. Peserta kegiatan PPM praktek membuat instalasi pengelolaan air minum berbasis 

adsorbsi. 

d. Peserta memproduksi air minum isi ulang untuk dijual. 

e. Peserta mempersiapkan administrasi wirausaha produk air minum dan rintisan 

pendirian koperasi. 
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BAB II 

METODE KEGIATAN PPM 

 

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM 

 
Khalayak sasaran kegiatan PPM ini adalah masyarakat dusun Winong RT 01 RW VIII 

Krakitan Bayat Klaten sebanyak 25 orang. Khalayak sasaran dipilih yang mempunyai 

kemampuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat dari kegiatan 

PPM ini. 

B. Metode Kegiatan PPM 
 
 

NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 

1 Ceramah dan tanya jawab tentang persediaan air minum, 

PHBS, pengelolaan air minum dengan sistem adsorbsi 

wirausaha dan koperasi 

dr. Tutiek Rahayu, M.Kes 

2 Diskusi persiapan pembuatan Instalasi pengelolaan air 

minum dengan sistem adsorbsi 

Yuliati, M.Kes 

3 Praktek Pembuatan Instalasi air minum dengan sistem 

adsorbs 

Tim Dosen 

4 Praktek memproduksi air minum isi ulang Tim Dosen 

5 Diskusi persiapan pembuatan administrasi wira usaha 

produksi air minum ulang dan koperasi 

Endra Murti Sagoro, S.Pd, 

M.Sc 

6 Praktek Tim Dosen 

7 Diskusi perbaikan hasil praktik/pelatihan untuk program 

pengembangan 

Tim Dosen 

8 Evaluasi proses produk dan kemanfaatan kegiatan PPM Tim Dosen 
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C.  Rancangan Evaluasi 

 
Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PPM ini direncanakan sebagai berikut 

 
1. Evaluasi Proses 

a. Evaluasi ini diukur berdasarkan aktivitas individual kelompok/peserta/ selama 

mengikuti PPM menggunakan alat evaluasi untuk tingkat partisipasi. 

 

b. Kehadiran peserta juga dihitung dengan indikator keberhasilan kegiatan PPM ini 

apabila peserta minimal hadir 20 orang (80%) dari undangan yang disebarkan. 

2. Evaluasi Produk 

 
Evaluasi produk dilakukan berdasarkan produk air minum dari hasil pengolahan 

air minum berbahan baku air sumur. Indikator kebersihan PPM Unggulan ini adalah alat 

dapat dioperasikan dengan mudah, aman dan hasilnya menujukkan ada perbaikan atau 

peningkatan kualitas air untuk dua macam parameter kimia, dan satu parameter 

mikrobiologis Coliform. Evaluasi Produk juga melihat tingkat pengetahuan mereka 

tentang koperasi dengan memberikan tes tentang persiapan pendirian koperasi dan 

persoalan - persoalan yang sering terjadi pada pengelolaan koperasi. 

3. Evaluasi Kemanfaatan 

 
Evaluasi ini dilakukan dengan meminta tanggapan/pendapat dari peserta. Indikaor 

keberhasilan program PPM Unggulan ini adalah apabila 80% peserta menyatakan 

memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan, dengan rata -rata skor lebih dari 3. 

Alat evaluasi berupa angket kepuasan pelanggan dari LPPM UNY. 

Instrumen tanggapan peserta PPM menggunakan skala sebagai berikut : 

 
- Skor 1 = kurang 

- Skor 2 = cukup 

- Skor 3 = baik 

- Skor 4 = sangat baik 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

A. Persiapan 

 Tahap persiapan dilakukan dengan cara rapat koordinat dengan pelaksana PPM untuk 

bahan untuk pelaksanaan PPM. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan ketua RT 01/ RW VIII 

dusun Winong, desa Krakitan, kecamatan Bayat tentang jadwal pelaksanaan survey lokasi 

kemudian dari asilo survey disimpulkan instalasi air minus yang akan dipasang dan disertai 

pelatihan penggunaannya dilengkapi dengan pelatihan rintisan  pendirian koperasi. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitan 

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di rumah bapak RT 01/ RW VIII dusun Winong, 

desa Krakitan, kecamatan Bayat, kabupaten Klaten. Pelaksanaan PPM hari pertama pada hari 

Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 dan hari kedua tanggal 7 Oktober 2018 dari jam 09.00 hingga 

jam 13.00 

 

C. Acara Pelatihan 

Langkah-langkah kegiatan PPM terdiri dari persiapan dan pelaksanaan. Adapun 

pelaksanaan kegiatan PPM adalah sebagai berikut:  

1. Hari Pertama  

a. Pendaftaran peserta 

b. Pembacaan susunan acara 

c. Sambutan dari ketua pelaksana PPM 

d. Sambutan bapak dukuh 

e. Presentasi materi makalah tentang pemasangan installassi air minum 

f. Pemasangan instalasi air minum 

g. Tanya jawab tentang pemasangan instalasi air minum 

h. Penutupan dengan do’a 

2. Hari Kedua 

a. Pendaftaran peserta 

b. Pembacaan susunan acara 

c. Presentasi materi makalah tentang persediaan air minum, PHBS,  dan koperasi 

d. Tanya jawab tentang tentang persediaan air minum, PHBS, dan koperasi 

e. Evaluasi berupa pengisian berupa angket kepuasaan pelanggan dari LPPM UNY 

f. Penutupan dengan do’a 

D. Materi Pelatihan 

Materi pelatihan dengan judul makalah sebagai berikut: 

1. Perilaku hidup bearish dan sehat (PHBS) oleh dr. Tutiek Rahayu,. M.Kes 

2. Penyediaan air bersih oleh Yuliati, M.Kes 

3. Pembuatan instalasi air minum oleh Dr. Suyanta 

4. Perintisan pendirian koperasi oleh Endra Murti Sagoro, S.Pd., M.Sc  
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E. Hasil Kegiatan PPM 

Hasil kegiatan PPM secara umum dapat digambarkan sesuai dengan indikator 

keberhasilan mengacu pada proses evaluasi yang telah dilakukan. Adapun rincian 

keberhasilan kegiatan PPM adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Evaluasi Proses 

Indikator keberhasilan berupa kehadiran peserta hingga akhir kegiatan sebanyak 27 

warga RT 01/ RW VIII dusun Winong, desa Krakitan, kecamatan Bayat. Hal tersebut 

menunjukkan hasil 108% dari target yaitu hanya 25 orang.  Banyaknya pertanyaan 

yang diajukan oleh para peserta dan antusiasme mereka saat diskusi serta praktik 

pemasangan instalasi air minum. Pertanyaan paling banyak diajukan adalah tentang 

perawatan alat instalasi pembuatan air minum 

2. Hasil Evaluasi Produk 

Sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu diukur penguasaan 

materi untuk peserta yaitu kognitif berupa kemampuan awal peserta sebelum 

pelatihan berupa kemampuan berdiskusi sebelum pemberian materi dan kemampuan 

berdiskusi setelah pemberian materi. Berikut ini disajikan gambaran grafik 

pemahaman materi pelatihan para peserta berupa rerata skor nilai pemahaman materi 

sebelum dan sesudah pemberian materi pelatihan : 

 

Gambar 1. Rerata pemahaman materi sebelum dan sesudah pemberian materi 

pelatihan 

 

Hasil rata-rata pemahaman materi setelah pelatihan melebihi target indikator 
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keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 70 untuk kisaran nilai 10-100, artinya 

indikator tercapai dengan  baik. Gain score pada kegiatan ini sebesar 21. 

Hasil pemeriksaan laboratorium air secara kimia sebelum dan sesudah 

pembuatan instalasi air minum sudah memenuhi sebagai syarat air minum. Tetapi 

hasil laboratorium biologi air minum tidak memenuhi syarat sebagai yang bisa 

dikonsumsi karena mengandung coliform 1000.100 dan setelah dipasang instalasi air 

minum berubah menjadi 23. Keadaan tersebut menunjukkan air minum bisa 

dikonsumsi tetapi harus direbus terlebih dahulu. Air minum bisa dikonsumsi langsung 

tanpa direbus bila coliform kurang atau sama dengan 10.  Hasil pengolahan air minum 

dari instalasi air minum berbasis sistem adsorbsi harus ditambah sinar UV agar bisa 

dikonsumsi langsung tanpa direbus. 

3. Hasil Evaluasi Kemanfaatan 

Indikator keberhasilan untuk evaluasi kemanfaatan kegiatan PPM ini diukur 

dari pernyataan peserta terhadap kegiatan PPM menggunakan instrumen kepuasan 

pelanggan yang disusun oleh LPPM UNY. 

No PERNYATAAN Skor 

1. Kesesuaian kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat 3,18 

2. Kerjasama pengabdi dengan masyarakat 3,37 

3. Memunculkan aspek pemberdayaan masyarakat 3,94 

4. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk berkembang 3,57 

5. Sikap/perilaku pengabdi di lokasi pengabdian 3,42 

6.  Komunikasi/koordinasi LPPM dengan penanggungjawab lokasi 

pengabdian 
3,28 

7.  Kesesuian waktu pelaksanaan dengan kegiatan masyarakat 3,34 

8. Kesesuaian keahlian pengabdi dengan kegiatan pengabdian 3,18 

9. Kemampuan mendorong kemandirian/swadaya masyarakat 3,36 

10. Hasil pengabdian dapat dimanfaatkan masyarakat 3,24 
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Rata-rata 3,39 

 

Menurut instrumen yang telah diisi oleh para peserta menunjukkan bahwa 

kegiatan PPM ini sangat bermanfaat bagi para peserta, sehingga perlu diadakan lagi 

dengan pemateri berbeda. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengetahuan dan keterampilan pembuatan instalasi pengolahan air minum berbasis sistem 

adsorbsi di Dusun Winong, RT.01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten ditingkatkan dengan 

pelatihan. 

2. Kualitas air sumur setelah melalui proses pengolahan berbasis sistem adsorbsi di Dusun Winong, 

RT.01 RW.VIII, Krakitan Bayat Klaten bisa dikonsumsi tetapi masih harus direbus. 

3. Rintisan pendirian koperasi untuk wirausaha produksi air minum isi ulang yang siap diminum 

di Dusun Winong, RT.01 RW.VIII, Krakitan, Bayat, Klaten masih belum terlaksana karena 

masih dalam tahap perbaikan tahap kualitas air minum. 

B. Saran 

Perlu diupayakan waktu pelaksanaan PPM yang lebih lama dan dana diperbesar sehingga 

bisa mendampingi mereka sampai tahap mendirikan rintisan koperasi untuk wirausaha 

produksi air minum isi ulang yang siap diminum. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan (Kontrak) 
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Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta 
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Lampiran 3. Hasil Laboratorium Kwalitas Air Sumur 
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Lampiran 4. Hasil Pemeriksaan Kimia 
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Lampiran 5. Berita Acara Dokumentasi Pelaksanaan PPM 
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