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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat 

bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat 

peneliti sajikan antara lain sebagai berikut: 

Pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terhadap depot air minum 

isi ulang di Kecamatan Tualang kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, 

sehingga menyebabkan masih ada depot air minum isi ulang tidak memenuhi 

syarat higiene sanitasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dimana dapat diketahui di 

Kecamatan Tualang sendiri terdapat banyak depot air minum isi ulang, dengan 

sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak semua depot yang dapat 

diawasi oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, kemudian dalam melakukan 

pengawasan terhadap depot air minum isi ulang dilakukan tidak menentu dan 

tidak secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan juga masih 

terdapatnya beberapa depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin usaha, 

apabila tidak memiliki izin usaha maka depot tersebut tidak memiliki izin atau 

rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten siak, karna salah satu syarat 

mendapatkan izin usaha adalah hasil test laboratorium dari dinas kesehatan dan 

izin operasional dari dinas kesehatan. 
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Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 

dalam melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan 

Tualang ialah: 

1. Internal  

Masih lemahnya kesadaran dari pengusaha depot air minum isi ulang untuk 

mematuhi peraturan yang ada.  

2. Eksternal 

Keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak belum secara menyeluruh.  

 

6.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak: 

1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dapat mengawasi 

semua depot air minum yang beredar di Kecamatan Tualang dan 

mengambil tindakan tegas bagi para pengusaha yang belum memenuhi 

syarat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak juga harus lebih sering 

melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepedulian serta pemahaman 

pemilik depot air minum terhadap kualitas air minum isi ulang dari 

depotnya. Serta diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu Dinas 

Kesehatan Kabupaten Siak dalam melakukan pengawasan. Kemudian 

diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak melakukan perekrutan tenaga 

ahli, sehingga dengan tenaga ahli yang cukup pengawasan dapat 

terlaksana. 
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2. Diharapkan Kepada pengusaha depot untuk mematuhi peraturan yang ada, 

melaksanakan kewajibannya dan terus menjaga serta memperbaiki kualitas 

air yang diproduksi. Dan mendirikan asosiasi depot air minum agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam penetapan harga. 

3. Diharapkan kepada masyarakat secara umum sebaiknya memperhatikan 

kualitas air yang dikonsumsi dan teliti sebelum membeli air minum isi 

ulang. 

 

  


