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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGAWASAN KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG 

OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS  

DI KECAMATAN TUALANG) 

 

OLEH: 

 

PUTRI MULYANI 

NIM. 11475202068 

 

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa 

yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud 

supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Begitu juga 

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, sebagaimana dapat kita ketahui Dinas 

Kesehatan Kabupaten Siak merupakan pihak yang bertugas untuk mengawasi 

pihak depot air minum isi ulang guna peningkatan kualitas air minum. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Siak terhadap kualitas depot air minum isi ulang di Kecamatan Tualang dan 

untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Siak dalam mengawasi kualitas depot air minum Isi ulang di 

Kecamatan Tualang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada teori yang dikemukakan oleh Manullang. Teknik pengumpulan data yang 

peneliti gunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam 

penentuan subjek penelitian yang dianggap sebagai Key Informan dilakukan 

dengan teknik Purposive Sampling dan sebagai Informan dilakukan dengan teknik 

Insidental Sampling. Dari hasil penelitian lapangan dan pembahasan melalui 

wawancara terhadap informan maka dapat peneliti simpulkan bahwa 

pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terhadap depot air minum isi 

ulang di Kecamatan Tualang kurang maksimal kepada seluruh depot yang ada di 

Kecamatan Tualang, menyebabkan masih ada depot air minum isi ulang di 

Kecamatan Tualang tidak memenuhi syarat higiene sanitasi. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Siak, serta 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. Kemudian ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Siak dalam mengawasi kualitas depot air minum Isi ulang 

di Kecamatan Tualang diantaranya dari segi internal dan eksternal. 
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