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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Setelah memaparkan dan menguraikan tentang analisis pembinaan 

dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap keberadaan 

depot air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai mana 

yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 

2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air dan 

Peraturan Mentri Kesehatan No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata 

Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yang dapat menerangkan 

bagaimana pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum Isi 

Ulang di Kecamatan Marpoyan Damai. Selanjutnya penulis akan 

memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan 

dan pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Marpoyan 

Damai diantaranya: 

a. Inspeksi Lapangan 

 Upaya yang dilakukan dalam pemeriksaan lapangan depot 

air minum isi ulang yang memiliki rekomendasi layak di 

konsumsi dan letak sumur bor yang bebas dari kontaminasi, 

misalnya depot air minum isi ulang tidak memiliki rekomendasi 

layak di minum maupun layak di minum yang sesuai dengan 

tata letak sumur bor agar bebas dari kontaminasi bakteri dan 
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limbah yang di buktikan dengan adanya dokumen layak 

konsumsi dari dinas kesehatan Kota Pekanbaru. 

b. Pemeriksaan Kulitas Air 

 Pemeriksaan kualitas depot air minum isi ulang di lakukan 

oleh dinas kesehatan Kota Pekanbaru dengan puskesmas untuk 

pemeriksaan yang meliputi kandungan bakteriologis dan 

kimiawi dilakukan di laboratorium untuk mengetahui layak atau 

tidak layaknya air minum isi ulang untuk di konsumsi. 

c. Pengambilan Data 

 Pemeriksaan jumlah depot air minum isi ulang yang 

memiliki izin dan tidak memiliki izin dilakukan berkala oleh 

dinas kesehatan Kota Pekanbaru dan jika terjadi pelanggaran 

akan diberikan sanksi berupa teguran sebanyak tiga kali. 

2. Kendala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan 

Pengawasan Terhadap Keberadaan Depot Air Minum Di Kecamatan 

Marpoyan Damai. 

a. Inspeksi Lapangan 

 Adanya pemeriksaan di lapangan meliputi pemeriksaan 

layak konsumsi dan tata letak depot air minum yang sesuai 

untuk layak di konsumsi kerap kali mengalami kesulitan dengan 

melakukan pendekatan dengan pengusaha depot air minum isi 

ulang yang masih belum mengerti dampak bahaya yang di 
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timbulkan jika tata letak yang tidak sesuai untuk memenuhi 

syarat penentuan layak untuk di konsumsi masyarakat. 

b. Pemeriksaan Kualitas Air 

 Kurangnya kesadaran dan peranan pengusaha depot air 

minum isi ulang utuk melakukan pemeriksaan kualitas air, hal 

ini akan berdampak terhadap kandungan bakteriologis dan 

kimiawi. Kemudian besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

pengusaha depot air minum isi ulang dalam pemeriksaan 

kualitas air. 

c. Pengambilan Data 

 Kesadaran pengusaha depot air minum isi ulang dalam 

memenuhi data seperti surat izin untuk pendirian usaha depot air 

minum isi ulang untuk menjamin kualitas air minum isi ulang. 

6.2 Saran  

1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

  Dinas kesehatan sebaiknya melakukan evaluasi dalam pembinaan 

dan pengawasan terhadap pengusaha depot air minum yang belum 

memiliki izin agar dampak yang di timbulkan dari mengkonsumsi air 

minum isi ulang dapat menjamin kesehatan masyarakat khusus nya di 

Kecamatan Marpoyan Damai. 

2. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang 

  Pengusaha depot air minum sebaiknya dapat bekerjasama dengan 

dinas kesehatan dalam melengkapi syarat-syarat dalam pendirian usaha 
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agar menjamin kualitas air minum isi ulang, di karenakan air 

merupakan kebutuhan primer dan dapat menjamin kesehatan 

masyarakat. 

3. Masyarakat 

  Masyarakat disarankan lebih teliti dalam memilih depot air minum 

isi ulang dengan cara memeriksa dokumen resmi dan tata letak depot 

air minum agar menjamin kesehatan masyarakat dalam mengonsumsi 

air minum isi ulang. 

4. Penelitian Selanjutnya 

  Untuk penelitian sejenisnya yang berkenaan dengan pembinaan 

dan pengawasan keberadaan depot air minum isi ulang hendaknya 

mengupas dari sisi pengamatan keterkaitan masyarakat dengan dinas 

terkait dalam pendirian depot air minum isi ulang.  

6.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Kekurangan tersebut merupakan bantuk dari keterbatasan 

penulis melakukan penelitian, walaupun ada kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini mudah-mudahan memberikan dampak positif bagi semua pihak. 

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini tidak terlepas dari waktu 

penelitian yang singkat mengakibatkan data yang didapat masih belum 

optimal. Selain itu adanya subjek penelitian yang masih menutupi fakta-

fakta yang terjadi di lapangan. Serta dokumentasi yang di dapat masih 

terbatas. 


