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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan yang vital bagi makhluk hidup terutama manusia adalah 

kebutuhan akan air. Kebutuhan akan air tersebut diantaranya adalah kebutuhan 

untuk air minum. Air yang bersih, sehat, dan kondisi air yang layak untuk 

diminum tanpa mengganggu kesehatan merupakan kualifikasi yang sangat 

diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan 

pemanfaatan air sebagai air minum secara langsung berkaitan dengan tubuh 

manusia, sehingga perlu dijaga kualitasnya agar tidak membahayakan tubuh 

manusia itu sendiri. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi 

kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat 

digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi 

kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan air 

dalam tubuh. 

Air adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dengan terpenuhinya 

kebutuhan air, maka proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung 

dengan baik, sebaliknya jika kekurangan air proses metabolisme akan terganggu 

dan akibatnya dapat menimbulkan kematian. Salah satu upaya pengamanan 

makanan dan minuman untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah 

pengawasan terhadap kualitas air minum. Hal tersebut dikarenakan air minum 

merupakan salah satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup 

besar dalam kehidupan. Air dan kesehatan merupakan dua hal yang saling 
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berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat 

kesehatan masyarakat tersebut, khususnya air untuk minum dan makan. Air bersih 

yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan 

yang berlaku. Penyediannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis. 

Mulai dari air yang disediakan oleh dinas, air minum dalam kemasan, dan yang 

baru-baru ini muncul dan menjadi alternative penyedia air minum yang lebih 

murah adalah air minum isi ulang. Air minum isi ulang pun tak lepas dari 

pengawasan pemerintah melalui Dinas Kesehatan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 

tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa tujuan dari 

pengawasan depot air minum, yaitu untuk: 

1. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari Air Minum 

yang dihasilkan Depot Air Minum; dan 

2. Memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang 

dihasilkan Depot Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Depot Air Minum yang disingkat DAM adalah usaha yang melakukan 

proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual 

langsung kepada konsumen. Sedangkan Air Minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan 

dan dapat langsung diminum. 

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) merupakan salah satu alternatif 

bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari. Dalam hal 
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ini kualitas air bersih di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ada pada 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 dimana air yang 

melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat langsung diminum. Harus bebas dari bahan-bahan berbahaya 

yang merusak kesehatan tubuh seperti organik, zat kimia, racun dan limbah 

berbahaya. 

Keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengan 

dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman 

untuk dikonsumsi. Meski lebih murah, tidak semua depot air minum isi ulang 

terjamin keamanan produknya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari 

dinas terkait, pengawasan yang kurang terhadap depot air minum isi ulang 

tersebut mengakibatkan proses produksi tidak terawasi dengan baik. Hal ini 

memungkinkan kualitas depot air minum isi ulang yang di hasilkan tidak 

memenuhi standar kualitas yang telah di tetapkan. 

Mengacu kepada kinerja pemerintah dalam membangun bidang kesehatan, 

diketahui bahwa adanya Dinas Kesehatan merupakan langkah pemerintah dalam 

meningkatkan kesehatan yang optimal kepada seluruh masyarakat karna Dinas 

Kesehatan merupakan motor penggerak utama yang akan mendorong masyarakat 

agar hidup sehat. 

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dalam melakukan program 

pengawasan seringkali mengalami hambatan dan ada faktor yang tidak 

mendukung program kegiatan pengawasan depot air minum isi ulang. Hal-hal 

yang menjadi hambatan yaitu karna masih ada usaha depot air minum isi ulang 



4 
 

yang beredar di Kecamatan Tualang yang belum mendapatkan sertifikasi atau izin 

dari Dinas Kesehatan, namun tetap beroperasi, sehingga depot air minum tersebut 

tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dan tidak pernah di awasi oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, masih adanya depot air minum yang tidak 

memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan kurang sadarnya pengusaha depot air 

minum isi ulang untuk melaksanakan kewajiban pemantauan air yang 

diproduksinya bahkan ada sebagian depot yang tidak memiliki izin usaha. Izin 

usaha merupakan hal yang sangat penting dalam mendirikan suatu usaha, dimana 

dengan izin yang dimiliki oleh suatu usaha yang dijalankan maka usaha tersebut 

dapat secara legal beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu juga 

dengan pendirian depot air minum, dimana dalam proses pendirian depot air 

minum pengusaha depot harus memiliki izin usaha. Agar depot tersebut dapat 

beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun persyaratan untuk 

membuka izin usaha depot air minum yang kepengurusannya dilakukan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, yaitu: 

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan; 

2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan; 

3. Tanda Daftar Industri; 

4. Izin Gangguan (Izin dari BPTPM). (Sumber: DPMPTSP Kab. Siak)  

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk 

mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar, sehingga usaha depot air 

minum tumbuh subur di mana-mana dan masih banyak depot air minum isi ulang 

yang belum memiliki izin dari Dinas Kesehatan, serta syarat hygiene sanitasi yang 
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sering diabaikan, sehingga perlu adanya pengawasan kualitas air agar aman 

dikonsumsi masyarakat. 

Keberadaan depot air minum isi ulang di Kecamatan Tualang terus 

meningkat sejalan dengan dinamika keperluan masyarakat terhadap air minum 

yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi maka usaha depot air minum isi ulang 

perlu pengawasan dari Dinas Kesehatan, agar kualitas dari depot air minum isi 

ulang terjaga. Dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 

di Kecamatan Tualang 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan di Kecamatan Tualang masih ada 

depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi. Pada 

tahun 2014 jumlah depot air minum isi ulang (DAMIU) ada 35, yang memenuhi 

syarat hygiene sanitasi berjumlah 29 depot air minum isi ulang, dan tidak 

memenuhi syarat hygiene sanitasi ada 9 depot air minum isi ulang, pada tahun 

2015 depot air minum isi ulang berjumlah 51, yang memenuhi syarat hygiene 

sanitasi berjumlah 11, dan tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi berjumlah 40 

depot air minum isi ulang, sedangkan pada tahun 2016, dari 78 depot air minum 

isi ulang yang beroperasi di Kecamatan Tualang, ada 41 depot isi ulang memenuhi 

syarat hygiene sanitasi dan tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi berjumlah 37 

depot air minum isi ulang. 

No Tahun Jumlah DAMIU 

Memenuhi 

syarat hygiene 

sanitasi 

Tidak memenuhi 

syarat hygiene 

sanitasi 

1. 2014 35 29 6 

2. 2015 51 11 40 

3. 2016 78 41 37 
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Air minum isi ulang yang diminum apabila tidak memperhatikan syarat 

hygenie sanitasi bisa mengandung bakteri Colifrom yang dapat mengganggu 

kesehatan. Didalam setiap tetesan air yang kita minum terdapat lebih dari 50 unsur 

zat kimia (Organik/Unorganik) dan logam berat, Seperti: Tembaga, arsenic, 

sianida maupun kadmuim, merkuri, dan timbal yang paling berbahaya untuk 

kesehatan. Kita tidak pernah mengetahui kadar zat-zat dalam air yang kita minum, 

karna produsen tidak pernah mencantumkan dalam kemasannya, bila kita sering 

menkonsumsi air minum yang tercemar dan hygiene sanitasi tidak memenuhi 

syarat dapat menimbulkan penyakit hati, ginjal dan lambung, walaupun akan 

timbul 50 tahun kemudian. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum, disebutkan bahwa setiap depot air 

minum wajib: 

1. Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau 

persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan 

2. Memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum. 

Meliputi tempat, peralatan, dan penjamah. 

Melihat dari depot air minum isi ulang di Kecamatan Tualang yang masih 

ada tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi, sehingga mengakibatkan syarat 

hygiene sanitasi serta persyaratan kualitas air minum sering kali diabaikan oleh 

pemilik depot air minum isi ulang. Merujuk kepada Permenkes 

No.736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air 
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Minum, maka pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) wajib melakukan 

pemeriksaan sampel air. Frekuensi pengujian sampel air minum yang siap 

dimasukkan kedalam galon atau wadah air minum sesuai kebutuhan dengan 

ketentuan parameter, untuk mikrobiologi (tidak mengandung Bakteri E.Coli dan 

Total Bakteri Koliform) dan fisika (bau, warna, rasa, dll) frekuensi pengujian 

masing-masing satu bulan sekali dan untuk kimia (Kimia Organik/Anorganik) 

pengujian dilakukan sekali dalam kurun waktu enam bulan.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, pengawasan mutu air pada depot air 

minum menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  

Melihat kenyataan mengenai kecenderungan masyarakat untuk 

mengkonsumsi air minum isi ulang demikian besar, dan masih banyaknya depot 

air minum isi ulang yang belum mempunyai izin resmi dari Dinas Kesehatan serta 

syarat Hygiene sanitasi sering diabaikan oleh pemilik depot air minum isi ulang, 

sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan depot air minum baik dari segi 

kualitas air, tempat, peralatan, maupun penjamah, agar masyarakat selalu aman 

dan sehat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang. Berdasarkan permasalahan 

diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang. 

“Analisis Pengawasan Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Studi Kasus di Kecamatan Tualang)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terhadap depot 

air minum isi ulang yang ada di Kecamatan Tualang? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Siak dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang di 

Kecamatan Tualang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terhadap 

kualitas depot air minum isi ulang di Kecamatan Tualang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Siak dalam mengawasi kualitas depot air minum Isi 

ulang di Kecamatan Tualang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi negara 

khususnya dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Siak untuk mengetahui 
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bagaimana pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak terhadap depot air 

minum isi ulang di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Siak khususnya di 

Kecamatan Tualang dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang. Dan 

bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan menambah 

pengetahuan mengenai pengawasan Dinas Kesehatan terhadap depot air 

minum isi ulang di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang Latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat 

penelitian, dan Sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai logika atau penalaran, atau 

seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara 

sistematis yang berisikan teori-teori, referensi yang bersumber 

dari buku, review, jurnal, publikasi yng relevan. Masalah yag 

diteliti berisikan diantaranya: Landasan teori, Pandangan islam, 

penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Definisi konsep dan 

Indikator penelitin. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang Lokasi dan waktu penelitian, Jenis 

penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, Subjek 

penelitian, dan Analisa data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini mengemukakan tentang Sejarah singkat Kabupaten 

Siak, Kependudukan, Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 

Visi dan misi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Siak, dan Struktur organisasi.  

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan 

dilanjutkan dengan memberikan saran-saran tentang skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


