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uwaru hamlet is one of the tourism assets in Bantul, Yogyakarta. Tourist 
activities in this area will give a positive impact by increasing the welfare of local K communities and local revenue. For that reason, other supporting facilities that 

contribute to the existence of tourism infrastructure such as sanitation, water supply, and 
waste management need to be developed. Clean water that does not meet the requirements 
for consumption purposes, culinary, children rides, toilets and other public facilities, as well as 
waste management will have a negative impact both to aesthetics and health. This is certainly 
not desirable because it would reduce tourism potential and productivity of the public. Field 
observation shows that sanitation infrastructure especially water that meets the requirements 
have not been developed. The ground water consumed by the most community is foul and 
turbid or yellowish. In the beginning, the water is clear. After a moment, it becomes brownish 
yellow and causes stains on sanitary equipment. These characteristics indicate that the ground 
water contains high iron (Fe) and Manganese (Mn). Taking into account the problems above, a 
suitable alternative technology which needs to be applied in the community is the Active Sand 
Filter to reduce the content of Fe and Mn.

The conducted activities start from the stage of survey to inventory issues; preparation of 
facilities and infrastructure to complement and support the activities; implementation of 
activities consisting of counseling, quality testing of raw water and treated water, making and 
installing a pilot device in a strategic location, the practice of making and installing the home 
scale device; and monitoring and evaluating activities. 

Research results show that  well water in Kuwaru hamlet contains Fe ranging from 0.3 
mg/L  to 2 mg/L and Mn ranging from 0.05 mg/L  to 1 mg/L. The response and participation of 
the community in all activities conducted is very good, indicated by a desire for further training. 
The pilot devices are installed in three places determined through mutual agreement. The site 
chosen is Asshobirin mosque, Kwatul Islam mosque, and the house of the Kuwaru hamlet head  
with the consideration that many important social activities are performed at the hamlet 
head's house. The analysis on the treated water after passing through the activated sand filter 
pilot shows that most do not meet the drinking water requirements (Fe > 0.3 mg/Land Mn > 
0.05 mg/L) but has met the requirements of clean water standards (Fe <1 mg/L and Mn <0.5 
mg/L). The efficiency of Fe removal is in the range of 77% - 89%, while for Mn in the range of 
66% - 70%. Considering the above results, if the Fe content > 4 mg/L, it is recommended to 
install double activated sand filter in series in order to remove Fe optimally.
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Dusun Kuwaru Merupakan salah satu 

aset wisata di Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kegiatan wisata di dae-

rah ini akan memberikan dampak positif be-

rupa peningkatan kesejahteraan masyarakat 

lokal dan pendapatan daerah, serta dapat 

menjadi sarana promosi bagi daerah yang 

dapat mendukung perkembangan daerah di 

berbagai aspek/ bidang lainnya.

Untuk menunjang potensi dan kegia-

tan wisata di Dusun Kuwaru telah terbentuk 

Kelompok masyarakat sadar wisata 

(POKDARWIS) dan Kelompok Pedagang 

(CEMORO ASRI). POKDARWIS terdiri dari se-

luruh anggota masyarakat Dusun Kuwaru, 

sedangkan CEMORO ASRI adalah kelompok 

pedagang yang berjualan di pantai Kuwaru.

Agar potensi wisata di lokasi kegiatan 

dapat berkembang lebih baik dan aktivitas 

dapat berjalan lancar, tidak hanya sarana 

prasarana yang terkait obyek wisata saja yang 

perlu dikembangkan. Sarana pendukung lain-

nya yang turut memberikan kontribusi terha-

dap eksistensi kepariwisataan adalah sarana 

prasarana sanitasi termasuk penyediaan air 

bersih dan pengelolaan limbah. Air bersih 

yang tidak memenuhi persyaratan untuk ke-

pentingan konsumsi, kuliner, wahana per-

mainan anak, MCK dan fasilitas umum lain-

nya, dan pengelolaan limbah yang tidak baik 

akan berdampak langsung terhadap estetika 

dan kesehatan masyarakat baik pengunjung 

maupun masyarakat setempat. Dampak ne-

gatif terhadap estetika dan kesehatan tentu-

nya menjadi hal yang tidak diinginkan karena 

akan menurunkan potensi wisata dan 

menurunkan produktivitas masyarakat.

Berdasarkan pengamatan di lokasi ke-

giatan Kuwaru, sarana prasarana sanitasi, 

khususnya air bersih yang memenuhi per-

syaratan belum dikembangkan. Keluhan yang 

disampaikan berkaitan dengan air bersih ada-

lah air yang berbau amis, keruh/ berwarna 

kekuningan atau awalnya air jernih setelah 

dibiarkan ada endapan kuning kecoklatan, 

dan adanya noda-noda pada peralatan

 saniter.

Dari data sekunder dan data primer, air 

tanah yang dikonsumsi penduduk/masyara-

kat dusun Kuwaru mengandung Fe 0,3 - 2 

mg/l dan Mn 0,05 – 1 mg/l. Fluktuasi kan-

dungan Fe dan Mn ini tergantung pada lokasi 

sumur dan musim, dimana pada musim ke-

marau umumnya kandungan Fe dan Mn lebih 

tinggi dibandingkan saat musim penghujan. 

Hal ini logis terjadi, mengingat air tanah yang 

digunakan adalah sumur air tanah dangkal 

yang sangat dipengaruhi oleh musim. Pada 

saat analisa, tingginya kandungan Fe di-

tunjukkan oleh timbulnya warna merah-

keunguan dan Mn ditunjukkan oleh timbul-

nya warna merah kecoklatan 1. 

Menurut data di atas, kadar Fe dan Mn 

tidak selalu memenuhi Baku Mutu Air Bersih 

menurut PERMENKES No. 416/MENKES/PER 

/IX/1990 yaitu sebesar 1 mg/l untuk Fe dan 

0,5 untuk Mn maupun Baku Mutu Minum 

menurut PERMENKES No. 907/MENKES/SK/ 

VII/2002, yaitu sebesar 0,3 mg/l untuk Fe dan 

0,1 mg/l untuk Mn. Kadar Fe dan Mn yang 

tidak selalu memenuhi baku mutu dan se-

ringkali jauh di atas baku mutu air bersih 

maupun air minum akan menimbulkan dam-

pak yang tidak diinginkan jika tidak segera 

ditangani.
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 Berdasarkan pengamatan lapangan, 

analisa kualitas air dan wawancara dengan 

Kepala Dusun Kuwaru/ pembina kelompok 

masyarakat pelaku industri wisata, maka per-

masalahan yang dapat diinventarisasi adalah 

:

1. Kualitas air bersih yang berfluktu-

atif dan cenderung jelek.

2. Fasilitas sanitasi air bersih maupun 

limbah yang kurang memenuhi per-

syaratan.

3. Kurangnya pengetahuan masyara-

kat tentang perlunya pemenuhan 

air bersih dan air minum yang me-

menuhi persyaratan serta alternatif 

teknologi pengolahan air bersih.

B. Perumusan masalah

Mengingat air merupakan kebutuhan 

esensial bagi hidup dan kehidupan manusia 

serta tidak dapat tergantikan keberadaan 

maupun fungsinya, maka ketersediaan air 

bersih yang memenuhi persyaratan mutlak 

diperlukan. Memperhatikan sumber daya 

yang ada di Kuwaru, teknologi pengolahan air 

yang sederhana dan murah dengan me-

manfaatkan meterial lokal, menjadi solusi 

yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

ini. Lokasi wilayah yang berada di pesisir 

pantai dan dekat sungai Progo memungkin-

kan masyarakat untuk mencari atau menda-

patkan media/sarana untuk membuat alat 

pengolahan air di wilayahnya. Dengan mem-

pertimbangkan hal tersebut di atas, teknologi 

alternatif terbaik yang dapat diterapkan pada 

masyarakat tersebut adalah Saringan Pasir 

Aktif untuk menurunkan kandungan Fe dan 

Mn  air tanah. 

C. Tujuan kegiatan 

1. Memberdayakan pemahaman 

pelaku industri wisata (POKDARWIS 

dan CEMORO ASRI) tentang arti 

pentingnya pemenuhan air bersih 

yang memenuhi persyaratan yang 

diperbolehkan.

2. Pengenalan dan Percontohan 

Teknologi tepat guna sebagai 

sarana memperbaiki kualitas air da-

lam menunjang potensi wisata.

3. Pelatihan Pembuatan alat dan Pem-

berdayaan masyarakat untuk mem-

budidayakan alat secara mandiri.
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D. Manfaat kegiatan 

Manfaat yang didapat khalayak sasa-

ran ada 2 macam yaitu 

Manfaat langsung:

1. Pemahaman tentang prinsip-

prinsip perbaikan kualitas air untuk 

meningkatkan kesehatan perorang-

an dan lingkungan dalam menun-

jang potensi wisata.

2. Pemahaman tentang teknologi un-

tuk mendapatkan air bersih yang 

mudah dan murah. 

3. Dapat membuat alat dengan 

memanfaatkan bahan yang ada di 

lingkungan masyarakat sekitar.

Manfaat tidak langsung : 

1. Meningkatnya kemampuan masya-

rakat sasaran kegiatan untuk 

menolong diri sendiri dalam bidang 

penyediaan air bersih.

2. Perbaikan ekonomi dan mutu 

lingkungan hidup. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Air sebagai kebutuhan esensial bagi 

hidup dan kehidupan manusia sebaiknya 

memenuhi persyaratan/standar tertentu 

sebelum digunakan atau dikomsumsi. Perlu-

nya standar air bersih untuk mencegah 

bahaya bagi kesehatan masyarakat karena di 

dalam air baku kemungkinan terdapat unsur 

yang membahayakan bagi manusia kadarnya 

melebihi batas. Unsur-unsur tersebut baik 

yang bersifat fisis, kimiawi maupun 

bakteriologis tidak diperkenankan melebihi 

standar. Adapun standar yang ada dibuat 

berdasarkan percobaan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Di Indonesia standar yang 

digunakan dikeluarkan oleh Departemen 

Kesehatan RI yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 

tentang Syarat Kualitas Air Bersih.

Kualitas air baku bervariasi dari waktu 

ke waktu, dari tempat ke tempat. Variasi 

kualitas air ini dapat disebabkan oleh aktivi-

tas manusia maupun oleh kondisi alamiah 

setempat. Menurut Khumyahd (1991), 

struktur kimia tanah yang termasuk di dalam 

struktur pegunungan berapi di daerah tropis 

dengan curah hujan sedang dan tinggi pada 

ketinggian hingga 900 m dari permukaan laut 

(dpl) banyak mengandung mineral Besi (Fe) 

dan Mangan (Mn), oleh karena didominasi 

oleh jenis tanah regosol, litosol dan latosol. 

Warna jenis tanah ini adalah berwarna 

kuning kecoklatan, coklat kemerahan, coklat, 

coklat kehitaman dan hitam. Besi (Fe), 

Mangan (Mn), Kalsium (Ca) dan Magnesium 

(Mg) adalah konstituen alam yang terdapat 

pada tanah dan batuan yang terdapat pada 

bahan induk vulkanik berupa tufa ataupun 

batuan beku. Besi salah satu unsur yang se-

ring didapati lebih besar kandungannya di-

banding mangan. Besi terdapat dalam 

mineral silikat pada batuan beku, sedangkan 

mangan sering terdapat di dalam batuan 

metamorphik dan batuan sedimen. Unsur 

kimia Fe dan Mn dapat berupa mineral ter-

larut dan presipitat pada kondisi tertentu. 

Data sekunder menyatakan bahwa di daerah 

pesisir selatan Yogyakarta, kandungan Fe dan 

Mn dalam air tanah seringkali melebihi baku 

mutu untuk air minum (› 0,3 mg/l umtuk Fe 

dan › 0,1 mg/l untuk Mn) bahkan beberapa 

tempat melebihi baku mutu untuk air bersih 

(› 1 mg/l umtuk Fe dan › 0,5 mg/l untuk Mn).
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Metabolisme tubuh membutuhkan Fe 

dan Mn selama konsentrasi sesuai dengan 

standar kualitas air minum yang diperboleh-

kan. Fe dan Mn termasuk golongan tidak 

beracun/toksisitas rendah, tetapi apabila 

dikonsumsi secara reguler melebihi 10 tahun 

dan melebihi standart baku mutu diperboleh-

kan, akan dapat menyebabkan pembengkak-

an ginjal, lever, batu ginjal/kandung kemih, 

iritasi usus besar (lambung) dan sakit 

pinggang. Hal ini dapat terjadi oleh karena 

kelebihan mineral dari kebutuhan metabolis-

me tubuh akan terdeposit pada organ-organ 

tubuh yang penting dan tidak dapat dibuang 

keluar dari sistem tubuh seperti halnya vita-

min. Tingginya kandungan Fe dan Mn dalam 

air sumur dapat diidentifikasi secara visual 

yaitu air berbau amis logam, menimbulkan 

noda (flek) kuning kecoklatan dari Fe maupun 

coklat kehitaman dari Mn pada pakaian 

berwarna cerah dan pada alat-alat saniter 

seperti bak mandi, pipa-pipa dan sebagainya. 

Keberadaan Fe dan Mn juga dapat menimbul-

kan pengkaratan pada pipa-pipa besi dan 

boros dalam penggunaan sabun maupun 

deterjen oleh karena tidak cepat berbuih 

serta dapat memunculkan partikel-partikel 

berwarna kuning, kuning kecoklatan, coklat 

kehitaman dan hitam dalam air.

Beberapa proses untuk menghilangkan Fe 

dan Mn di dalam air yaitu :

a. Oksidasi dengan oksigen, khlorin 

dan Permanganat.
2+ 3+Fe              Fe                         

2+ 4+Mn            Mn  (berupa presipitat)

Proses ini memerlukan ketrampilan 

dan pengoperasian agak spesifik, 

sehingga rekayasa teknologi tidak 

dapat dengan mudah dikerjakan 

oleh orang awam dan relatif mahal.
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Noda  kuning kecoklatan pada peralatan saniter akibat 

kandungan Fe & Mn yang tinggi dalam air

Aplikasi Filter Pasir Aktif dalam Perbaikan Kualitas Air di Dusun Kuwaru, Srandakan, Bantul

1789



b. Pertukaran ion

Proses ini jauh lebih rumit di-

bandingkan dengan proses No 1, 

sehingga rekayasa teknologi 

termasuk katagori high cost 

technology.

c. Oksidasi dengan pelapisan oksidan 

(MnO ) pada media (misal : zeolit, 2

pasir kuarsa, pecahan genteng, 

pasir sungai, dll).

Proses ini tergolong mudah dikerja-

kan dan tidak membutuhkan 

ketrampilan spesifik, sehingga 

dapat bersifat teknologi sederhana 

berbiaya rendah.

BAB III METODE PELAKSANAAN DAN 

MATERI

A.  Kerangka Pemikiran

Kegiatan pengabdian kepada masya-

rakat ini dilakukan berdasarkan kerangka 

pemikiran sebagaimana ditampilkan pada 

diagram alir pada gambar 3 berikut ini.

B. Khalayak Sasaran Yang Strategis

Khalayak sasaran yang dituju dalam 

kegiatan ini adalah masyarakat pelaku 

industri wisata Pantai Kuwaru, melalui 

kelompok-kelompok yang ada di Dusun 

Kuwaru. Untuk menunjang  potensi dan ke-

giatan wisata di Dusun Kuwaru telah terben-

tuk Kelompok masyarakat sadar wisata 

(POKDARWIS) dan Kelompok Pedagang 

(CEMORO ASRI). POKDARWIS terdiri dari 

seluruh anggota masyarakat Dusun Kuwaru, 

sedangkan CEMORO ASRI adalah kelompok 

pedagang yang berjualan di pantai Kuwaru.
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?Timbulnya dampak negatip terhadap 
estetika yang berdampak pada penurunan 
potensi wisata

?Timbulnya dampak negatif terhadap 
kesehatan

?Penyuluhan tentang pentingnya kualitas air 
yang memenuhi persyaratan diperboleh-
kan

?Pelatihan pembuatan alat dan pemberda-
yaannya

?Penerapan percontohan teknologi yang 
murah dan mudah untuk mengatasi masa-
lah air bersih

?Tercapainya kualitas air yang memenuhi 
persyaratan, meningkatnya kualitas esteti-
ka dan kesehatan masyarakat pengunjung 
maupun setempat
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C. Uraian Kegiatan 

1. Penyuluhan; dipilih karena metoda 

ini yang paling sederhana dan 

mudah dilakukan, penyuluhan 

dilakukan terhadap khalayak 

sasaran. Setelah dibekali dengan 

penyuluhan diharapkan masyara-

kat sasaran dapat menyadari arti 

pentingnya pemenuhan air yang 

memenuhi persyaratan terhadap 

kesehatan serta cara-cara pe-

nanggulannya.

2. Pelatihan; dimaksudkan agar 

khalayak sasaran dapat memprak-

tekkan pembuatan alat sederhana 

yang dapat digunakan sebagai sara-

na perbaikan kualitas air, terutama 

untuk air dengan Fe dan Mn tinggi 

sesuai kondisi setempat. Alat yang 

dibuat berupa saringan pasir  yang 

dipasang pada sumur. Pasir dipero-

leh dari daerah setempat mengi-

ngat lokasi kegiatan yang dekat 

dengan pantai selatan dan sungai 

Progo. Alat  dibuat sederhana agar 

mudah pengoperasionalannya 

sehingga masyarakat tidak akan 

kesulitan dalam pemakaian dan 

perawatan.

3. Pemberdayaan; setelah mengikuti 

pelatihan diharapkan masyarakat  

dapat memperbanyak alat tersebut 

secara mandiri.

4. Percontohan; contoh alat dipasang 

pada lokasi terpilih berupa saringan 

pasir aktip skala rumah tangga.

D. Tahapan Kerja

1. Survey lanjutan untuk lebih meya-

kinkan tentang kondisi lokasi 

kegiatan.

2. Persiapan sarana dan prasarana 

untuk melengkapi dan menunjang 

kegiatan.

3. Koordinasi lanjutan tentang pro-

gram yang akan dilakukan.

4. Pelaksanaan Kegiatan meliputi :

- Penyuluhan (diskusi wawan-

cara, brosur, kuisioner dan lain – 

lain).

- Pemeriksaan Kualitas air awal 

dan akhir kegiatan .

- Pembuatan dan pemasangan 

alat percontohan di lokasi 

strategis. 

5. Pembuatan Laporan.

6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan.

7. Pemantauan dan evaluasi kegiatan 

pasca kegiatan

BAB IV HASIL KEGIATAN

A. Penyuluhan dan Analisa Kualitas Air 

Sumur

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi dan 

penyuluhan secara bersamaan untuk menje-

laskan tentang pentingnya pemenuhan 

persyaratan kualitas air sesuai baku mutu 

berkaitan dengan kesehatan. Pada saat dila-

kukan penyuluhan, peserta sekaligus mem-

bawa sampel air sumur untuk dilakukan 

pemeriksaan kualitas air. Pada kesempatan 
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Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan analisa air

initerjadi diskusi tentang permasalahan 

kualitas air yang selama  ini dikonsumsi oleh 

masyarakat, material alat pengolah besi dan 

mangan serta demonstrasi pemeriksaan Fe 

dan Mn dengan sampel dari sumur setempat. 

Selain itu dilakukan juga analisa kualitas 

sampel air sumur yang dibawa oleh masing-

masing peserta dengan tujuan agar peserta 

dapat mengetahui kualitas air dirumahnya 

masing – masing. 

B.  Pelatihan pembuatan filter

Pelatihan pembuatan filter bagi bapak-

bapak/pemuda anggota POKDARWIS dan 

CEMORO ASRI dilakukan dengan materi dan 

aktivitas sebagai berikut :

1. Penjelasan singkat tentang bahan-

bahan yang digunakan dan langkah-

langkah pembuatannya. Untuk me-

mudahkan pembuatan filter setiap 

kelompok di bagikan booklet & SOP 
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cara pembuatan filter. Setelah pen-

jelasan singkat selesai, dilanjutkan 

dengan praktek pembuatan alat 

sampai selesai.

2. Penjelasan cara penyiapan dan 

pengaktivan media. Pada sesi ini 

diberikan penjelasan tentang pem-

buatan media yang akan digunakan 

pada filter. Kemudian dilakukan 

praktek pembuatan media pasir 

aktif.

C. Tahap Penyiapan Media Filter dan 

Pembuatan Alat Percontohan  

Pembuatan alat filter aktif dilakukan di 

Kampus II STTL sebanyak 3 unit yang akan 

dipasang di tempat yang digunakan untk 

kepentingan umum yaitu 1unit di Mushola 

pantai Kuwaru, 1 unit di masjid Kuwaru dan 1 

unit di rumah Kepala Dusun karena semua 

aktivitas masyarakat di lakukan di rumah 

kepala dukuh.
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1. Penyiapan Media 

Media yang digunakan dalam 

kegiatan ini terdiri dari dua macam 

yaitu media penyaring berupa pasir 

aktif dan media penyangga berupa 

pecahan marmer.  Pemil ihan 

penggunaan pasir sebagai media 

saring didasarkan atas pertimbang-

an bahwa di daerah sasaran mate-

rial tersebut lebih mudah didapat-

kan.

Pasir diayak untuk mendapat-

kan butiran berukuran diameter 

sekitar 1-2 mm. Media ini kemudian 

dicuci dan selanjutnya diaktifkan 

dengan direndam dalam larutan 

KMnO  (teknis) dengan konsentrasi 4

5 %. Setelah direndam 1 malam, 

media ditiriskan dan dijemur di 

bawah sinar matahari. Setelah 

cukup kering, media dicuci dengan 

air bersih untuk menghilangkan sisa 

KMnO . Selanjutnya media kembali 4

dijemur di bawah sinar matahari 

hingga kering. Media yang sudah 

kering siap digunakan/ diisikan 

dalam alat.
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Pembuatan media filter
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2.  Penyiapan alat dan bahan

Pembuatan alat percontohan di-

lakukan secara bertahap mulai dari 

pemotongan bahan, perangkaian 

filter sampai dengan finishing yaitu 

pengecatan.

3. Pemasangan Alat Percontohan.

Pemasangan alat percontohan 

dilakukan di tiga lokasi yang diguna-

kan untuk kepentingan umum. 

Lokasi pemasangan dipilih berda-

sarkan kesepakatan bersama ma-

syarakat pada saat pelatihan. Lokasi 

yang telah disepakati adalah : 

Mushola Assobirin.yang berada 

dipantai kuwaru, Masjid Kwatul 

Islam dusun Kuwaru dan Rumah 

Kepala Dusun Kuwaru. 
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4. Pengecekan kualitas air hasil 

FILTER. 

Setelah 1 minggu alat terpa-

sang, dilakukan analisa kualitas air 

setelah melewati alat FILTER. Anali-

sa akhir dimaksudkan untuk me-

ngetahui kemampuan alat dalam 

memperbaiki kualitas air di lokasi 

terpasang. Adapun hasil analisa 

dari ke 3 alat FILTER terpasang 

adalah sebagai berikut :
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1. Mushola ASSHOBIRIN.

Air baku : Fe : 0,5.mg/L dan Mn : 

0,3.mg/L

Air Akhir : Fe : 0,1.mg/L dan Mn 

:0,1.mg/L

Jadi efisiensi alat FILTER dalam 

menurunkan fe adalah : 80 % 

dan Mn adalah : 66 %.

2. Masjid KWATUL ISLAM

Air baku Fe : 2,8 .mg/L dan Mn : 

0,3.mg/L

Air Akhir Fe : 0,3 .mg/L dan Mn : 

.0,1 .mg/L 

Jadi efisiensi alat FILTER dalam 

menurunkan fe adalah : 89 % 

dan Mn adalah : 66 %.

3. Rumah Kepala Dusun KUWARU

Air baku Fe : 4,5 .mg/L dan Mn : 

1,0.mg/L

Air Akhir Fe : .0,8 mg/L dan Mn : 

0,3.mg/L

Jadi efisiensi alat FILTER dalam 

menurunkan fe adalah : 77 % 

dan Mn adalah : 70 %.

Dari ketiga alat yang dipasang 

efisiensi penurunan memberikan 

hasil  yang berbeda, hal ini  

disebabkan kondisi air baku yang 

berbeda-beda. Untuk air mushola 

kualitas cenderung lebih bagus dan 

air relatif jernih, sedangkan air 

masjid terdapat lendir kecoklatan 

yang mengapung dalam air, untuk 

air dirumah kepala dusun terlihat 

sangat keruh kecoklatan. Dengan 

kondisi air yang berbeda-beda 

menyebabkan kemampuan alat 

juga berbeda, tetapi efisiensi alat 

masih dalam kisaran antara 65-

90%.         

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

1. Kualitas air sumur masyarakat sa-

saran untuk beberapa parameter 

yang diuji, mayoritas melebihi nilai 

baku mutu air minum untuk para-

meter Fe, Mn dan kekeruhan.

2. Pelatihan pembuatan FILTER AKTIF 

berjalan lancar yang diikuti oleh 

masyarakat yang terbagi dalam 6 

Kelompok, tiap kelompok terdiri 

dari antara 6-7 orang. 

3. Alat percontohan dipasang di tiga 

tempat yang ditentukan berdasar-

kan kesepakatan bersama. Lokasi 

yang dipilih adalah Mushola 

Asshobirin, Masjid Kwatul Islam 

dan rumah kepala Dusun Kuwaru 

karena semua aktivitas masyarakat 

dilakukan di rumah kepala Dusun.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyuluhan secara 

berkesinambungan agar pengeta-

huan masyarakat tentang permasa-

lahan air bersih dan pemberdayaan 

pembuatan alat secara mandiri da-

pat tersampaikan dengan lebih 

baik.

2. Perlu kerjasama dengan instansi 

terkait guna mengatasi permasala-

han air bersih di wilayah Srandakan, 

Bantul.
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