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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

2.1 Tinjauan Umum Pembinaan 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina Pembinaan adalah 

proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan 

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta 

pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terara (Helmi, 1973:34). 

Pembinaan juga dapat diartikan: “bantuan dari seseorang atau sekelompok 

orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui 

materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, 

sehingga tercapai apa yang diharapkan (Tanzeh, 2009:144). Dari beberapa 

definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur 

tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain 

itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya 

perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. 

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pembinaan 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina adalah proses, 

pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan 

baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi (1973) adalah segala hal usaha, 
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ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan 

terarah. Pembinaan juga dapat diartikan : “bantuan dari seseorang atau 

sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain 

melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan 

kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. Dari beberapa definisi 

di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, 

materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, 

untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, 

pengorganisasian dan pengendalian (Fattah, 2009:49). 

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya 

pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar 

akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan 

diarahkan untuk: 

1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan. 

2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, 

kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal. 

4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan 

berwibawa. 
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5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses 

pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan). 

2.1.2 Karakteristik Pembinaan 

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam 

bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasikan karakteristik 

pembinaan, yaitu: 

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses 

organisasi dibandingkan dengan isi yang subtantif. 

2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk 

mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku. 

3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari 

budaya kerja tim 

4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem 

keseluruhan. 

5. Mempergunakan model “action research”. 

6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau 

katalisator. 

7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi 

proses-proses yang sedang berlangsung. 

8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan 

dan sosial.  
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Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap 

perubahan, pengembngan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu 

ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha 

pembaharuan dan pembinaan lainnya. 

Untuk memberikan definisi DAM isi ulang, kita harus mengetahui 

terlebih dahulu pengertian air sebagai bahan dasar dalam usaha DAM isi 

ulang. Pengertian air yang dimaksud yaitu air bersih dan air minum. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa yang dimaksud air 

minum layak dan aman untuk dikonsumsi.  

1. Persyaratan dan Lokasi usaha AMD isi Ulang 

a. AMD isi ulang wajib memiliki: 1). Izin usaha industri atau tanda 

daftar industri dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), 2). 

Surat izin pengambilan air atau surat jaminan pasokan air baku 

dari PAM atau perusahaan lain yang memiliki izin pengambilan 

air dari instansi yang berwenang, 3). Sertifikat hasil uji produk 

air minum yang dihasilkan dari laboratorium yang telah 

terakreditasi atau ditunjuk oleh menteri. 

b. AMD isi ulang harus berada di lokasi yang diizinkan oleh 

pemerintah daerah kabupaten atau kota. dan pengisian, 

c. AMD isi ulang wajib memenuhi ketentuan teknis pedoman cara 

berproduksi yang baik. 
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2. Mutu air minum Produk AMD isi ulang harus memiliki kualitas dan 

mutu air yang sehat yaitu jernih, tidak berbau, tidak bewarna dan 

bebas dari semua jenis bakteri berbahaya. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata 

awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu 

dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi 

laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi” 

(Sudjanto, 1986:2). 

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan 

dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di 

gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana 

semula dan apakah tujuannya telah tercapai.  

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau 

diperhatikan” (Prayudi, 1981:80). Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau 

kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan 

tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan (Anwar, 2004:127). Menurut M. Manullang 

mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 

suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi 
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bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula” (Manullang, 1995:18). 

2.2.2 Fungsi Pengawasan 

Menurut sarwoto (2010:4) fungi pengawasan  anatara lain: 

a. sebagai alat untuk melaukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang 

dilakukan apakah sesuai dengan rencana 

b. sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap 

penyelewengan dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan 

rencana. 

 Hasibuan berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah (Hasibuan, 

1986:226): 

a. sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar control 

c. sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan 

d. untuk membandingkan pelaksanaan dengan standard an menentukan 

defiasidefiasi yang ada 

e. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimoangan (defiasi) 

agar pelaksanaan dan tujuansesuai dengan rencana 

2.2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Pada prinsipnya pengawasan mengandung unsure koreksi yang 

bersifat pengendalian atau pengaturan terhadap suatu proses atau kegiatan. 

Maksud dari pengawasan adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu 

proses dengan jalan menilai kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. 



 
 

18 

Menurut handayaningrat tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan 

pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya (Handayaningrat, 1985:143). Bintora 

menyebutkan tujuan pengawasan adalah: 

a. Mengusahakan pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana 

b. Apabila terdapat penyimpanan maka perlu diketahui seberapa jauh 

penyimpangan tersebut dan apa sebabny. 

c. Dilakukan tindakan koordinatif terdapat adanya 

penyimpanganpenyimpangan Guna mencapai tersebut maka S.P 

Siagian memberikan pedoman atau cara-cara sebagai berikut; 

(Siagian, 2000:137). 

d. Pengawasan harus bersifat “Fact finding” yang berarti fungsi 

pengawasan terhadap pelaksanaan menemukan fakta-fakta tentang 

bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi itu sendiri. 

e. Pengawasan harus bersifat “Preventif” yang berarti bahwa proses 

pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-

penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang dietentukan 

f. Pengarahan diarahkan dari masa sekarang,yang berarti kegiatan yang 

kini dilaksanakan. 

g. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisien, 

pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan 
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h. Karena oengawasan hanya sekedar alat administrasi dan 

manajemen,maka pengawasan terhadap pelaksanaan itu harus 

mempermudah tercapainya tujuan. 

i. Proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan harus efisien,jangan 

sampai terjadi pengawasan malah menghambat usaha peningkatan 

efisien. 

j. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama untuk menentukan 

siapa yang salah jika ada ketidak beresan 

k. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana 

meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan 

baginya. 

2.2.4 Jenis-Jenis dan Metode Pengawasan 

Berdasarkan lingkupnya,pengawasan dibagi dua yaitu: 

a. Pengawasan intern,yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pejabat 

dimana pejabat yang melakukan pengawasan tersebut mempunyai 

hubungan dari segi pekerjaan dengan pihak yang diawasi. Atau jika 

pengawasan itu dapat diimplementasikan secara luas dimana tidak 

hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung dari segi 

organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai 

pengawasan umum tingkat eksekutif. 

b. Pengawasan ekstern,yaitu pengawasan yang dilakuakan oleh suatu 

unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang di awasi dan 

tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan pihak yang diawasi. 
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2.2.5 Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang 

Sesuai dengan Peraturan Mentri Republik Indonesia No. 43 Tahun 

2014 tantang Hygiene Sanitas Depot Air Minum, disebutkan bawha tujuan 

dari pembinaan dan pengawasan depot air minum, yaitu untuk: 

1. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan dari Air 

Minum yang di hasilkan Depot Ar Minum; dan 

2. Memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang 

dihasilkan Depot Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perungang-undangan. 

Depot air minum yang disingkat DAM adalah usaha yang melakukan 

proses pengelolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan 

menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan Air Minum adalah air yang 

melalui proses pengelolahan atau tanpa proses pengelolahan yang 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 

 

1.3 Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan 

Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 

Tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air, maksud dan 

tujuan diadakanya pengawasan kualitas air adalah: 

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunanaan air 

dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat; 
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2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mecegah 

pengunanan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat 

kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan. 

Adapun kegiatan pengawasan kulitas ir minum yang dilakukan Dinas 

Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 

2005, meliputi: 

1) Inpeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber 

air baku, proses produksi jaringan distribusi, air minum isi ulang dan 

air minum dalam kemasan; 

2) Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/di lapangan dan atau di 

laboratorium; 

3) Analisa hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan; 

4) Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari 

hasil kegiatan a,b,c yang ditunjukan kepada pengelola penyediaan air 

minum; 

5) Kegiatan tidak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh 

pengelola penyediaan air minum. 

 

2.4 Permenkes RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana 

 Pengawasan  Kualitas Air Minum 

Bedasarkan Permenkes RI No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata 

Laksana Pengawasan  Kualitas Air Minum, kegiatan pengawasa kualitas 

air minun, meliputi: 
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1) Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penelitian 

kualitas fisik air minum dan factor resikonya. 

Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui: 

a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi untuk 

depot air minum; 

b. Pengamatan dan penilitian terhadap sarana air minum dengan 

pengunaan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum; dan 

c. Menetapkan tingkat resiku pencemaran berdasarkan hasil 

penelitian 

2) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi 

sanitasi. 

Pengambilan sampel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan 

berdasarkan hasil inspeksi sanitasi; 

b. Titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari 

sisrem penyediaan air minum; 

c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirimkan dalam wadah yang 

steril dan bebas dari kontaminasi; 

d. Pengiriman sampel dilakukan dengan segera; 

e. Sampel yang di ambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan 

label. 

3) Pengujian kualitas air minum dilakukan di labolatorium yang 

terakreditasi. 



 
 

23 

Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium 

terakreditasi atau dilakukan dilaukang pengujian lapangan dengan 

menggunakan peralatan pengujian lapangan dengan menggnakan 

peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi. Metode pengujian 

sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau 

metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau 

metode lainya berdasarkan reerensi yang dapat dipertanggung 

jawabkan keakuratan hasil pengujianya. Dalam hal suatu 

Kabupaten/Kota tidak memiliki laboratorium terakreditasi, pemerintah 

daerah menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji 

kualitas air. 

4) Analisa hasil pengujian laboratorium 

Analisa hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui: 

a. Membandingkan hasil pengujian laboratrium dengan parameter 

kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. Identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan 

c. Identifikasi langkah-langkah perbaikan. 

5) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lajut 

Kepada dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau kepala kantor 

kesehatan Pelabuhan (KKP) mengeluarkan rekomendasi sesuai 

dengan hasil anlisa pengujian laboratorium. Apabila hasil tidak sesuai 
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dengan persyaratan kualitas air minum, maka rekomendasi dilengkapi 

dengan saran tidak lanjut perbaikan. 

6) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut 

Penyelenggaraan air minum harus segara melakukan tin dak lanjut 

perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal 

hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. 

Penyelenggaraan air minum juga harus melaksanaan tindak lanjut dari 

rekomendasi atas pengawasan eksternal. 

Dalam hal ini pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air 

minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih. 

Tenaga terlatih adalah petugas laboratorium, sanitarian, dan tenaga lain 

yang memiliki keterampilan untuk melkukan inspeksi sanitasi atau 

pengambilan sampel air minum di buktikan dengan sertifikat pelatihan. 

Sedangkan pemantauan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Kantor 

Kesehatan Pelabuhan (KKP). 

1.5.  Pembinaan Dan Pengawasan dalam Pandangan Islam 

Manusia dalam perjalanan hidup dan kehidupanya, pada dasarnya 

mengemban amanah atau tugas tugas kewajiban dan tanggung jawab yang 

di bebankan oleh Allah SWT kepada manusia agar dipenuhi, dijaga dan 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. 

Al-Maraghi dalam Darajat (2011:3) mengemukakan bahwa amanah 

tersebut ada bermacam-macam bentuknya. 



 
 

25 

1. Amanah terhadap tuhanya; 

2. Amanah hamba terhadap sesama manusia; 

3. Amanah manusia terhadap dirinya sendir. 

Setelah rasulullah wafat, maka maka tugas memperingatkan manusia 

itu diteruskan oleh pada sahabat, dan para pengikut Nabi SAW yang setia 

terhadap ajaran-ajaran Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran. Oleh 

karena itu ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Ini ditegasskan 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra‟ ayat 70: 

ىَقََ ََٗ َِ ٍِ َ ٌْ َزَشْقَْإُ َٗ اْىبَْحِسَ َٗ َ َفًَِاْىبَسِّ ٌْ ْيَْإُ ََ َح َٗ َ ًَ َْاَبًََِْآَد ٍْ ْدََمسَّ

ََخيَْقَْاَتَْفِضًٍلَ ِْ ََّ ٍِ ََعيَٰىََمثٍٍِسَ ٌْ ْيَْإُ فَضَّ َٗ ِّبَاِتَ  اىطٍَّ

Artinya: 

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS.Al-Isra‟:70) 

Sesuai dengan kedudukan yang mulia itu, allah menciptakan manusia 

dalam bentuk fisik yang bagus dan seimbang. Maka untuk melengkapinya, 

allah memeberikan akal dan perasaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan 

yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada pencipta yaitu Allah 

SWT. 
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a. Akal dan Perasaan 

Setiap oaring menyadari bahwa mereka memounyai akal dan 

perasaan. Akal digunakan untuk berpikir. Perasaan pusatnya dihati, 

yang digunakan untuk merasa. Keduanya saling berkaitan. Orang yang 

merasa dan berfikir, hasil rumusanya dapat dirasakan dan diyakini 

kebenaranya. Penggunaan akal dan perasaan dapat menentukan 

kedudukan seseorang dalam lingkungan soaialnya. Kemampuan 

berfikir dan merasa merupakan nikmat anugrah tuhan yang paling 

besar. Ini pulalah yang membuat manusia itu istimewa dn dikatakan 

mulia. 

b. Ilmu Pengetahuan  

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui 

pengalaman, informasi, perasaan atau melalui intuisi. Ilmu 

pengetahuan merupakan hasil pengelolahan akal (berpikir) dan 

perasaan tentantang sesuatu yang di ketahui itu. 

c. Kebudayaan  

Akibat dari manusia menggunakan akal pikiranya, perasaanya, dan 

ilmu pengetahuan, maka tumbuhlah kebudayaan, baik berbentuk 

sikap, tingksah laku, cara hidup ataupun berupa benda, irama, bentuk 

dan sebagainya. 

Kebudayaan harus diikat dengan norma etika dan agama. Agama 

islam dipandang tidak saja sebagai pengikut, melainkan juga sebagai 

sumber suatu kebudayaan. 
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Pandangan yang menganggap manusia sebagai khalifah di bumi ini, 

bersumber pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 berikut: 

إِْذَقَاَهََزبَُّلَىِيَْ ََجاِعٌوَفًَِاْْلَْزِضََخيٍِفَةًََۖقَاىُ٘اَأَتَْجَعُوََٗ َلئَِنِةَإًِِّّ ََ

ُّقَدُِّضَىََلََۖ َٗ ِدَكَ َْ ََُّسبُِّحَبَِح ُِ َّْح َٗ اَءَ ٍَ ٌَْسفُِلَاىدِّ َٗ ٌَُْفِسُدَفٍَِٖاَ ِْ ٍَ فٍَِٖاَ

ََُ ٘ َُ اَََلَتَْعيَ ٍَ َ ٌُ َأَْعيَ  قَاَهَإًِِّّ

Artinya:  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui".” (QS.Al-baqarah: 30) 

Dan pada QS Fathir ayat 39: 

ََمفََسَفََعيََ ِْ ََ ََخَلئَِفَفًَِاْْلَْزِضََۚفَ ٌْ َاىَِّريََجَعيَُن َ٘ ََلٌََِصٌُدَُٕ َٗ َُِٔمْفُسََُٓۖ ٍْ

َ َإَِلَّ ٌْ َُمفُْسُٕ َِ ََلٌََِصٌُدَاْىَنافِِسٌ َٗ ْقتًاََۖ ٍَ َ َإَِلَّ ٌْ ِٖ َْْدََزبِّ َِع ٌْ َُمْفُسُٕ َِ اْىَنافِِسٌ

 َخَساًزا

Artinya:  

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 
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menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang 

kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka” 

(QS.Fathir:39) 

Setelah bumi diciptakan, Allah memandang perlu bumi itu didiami, 

diurus, diolah. Untuk itu Ia menciptakan manusia yang diserahi tugas dan 

jabatan khalifah. Kemampuan bertugas ini adalah suatu anugrah Allah dan 

sekaligus merupakan amanat yang dibimbing dengan suatu ajaran, yang 

pelaksanaanya merupakan tanggung jawab khalifah itu. 

Manusia juga dianggap sebagai paedogogik. Makluk paedogogik ialah 

makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat di didik dan dapat 

mendidik yaitu manusia. Manusia berpotensi dapat mendidik dan di didik 

sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang 

kebudayaan. Ia dilangkapi dengan firman Allah, berupa bentuk atau wadah 

yang dapat diisi dengan berbagai keakapan dan keterampilan yang dapat 

berkembang, sesuai dengan kedudukanynya sebagai makhluk yang mulia. 

Sesuai dengan firman Allah Q.S Ar-Rum Ayat 30 berikut: 

Tugas manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini antara lain 

menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, serta 

mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi, dengan 

cara beriman dan beramal saleh, bekerjasama dengan menegakkan 

kesabaran. 

Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa untuk membimbing 

dan mengarahkan manusia agar mampu mengembangkan amanah dari Allah 
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yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi, baik sebagai 

„abdullah (hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan 

dan kehendak-Nya serta mengabdi hamnya kepada-Nya) maupun sbagai 

khalifah Allah di buka bumi, yang menyangkut pelaksanaan tugas 

khalifahan terhadap diri sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan 

tugas kekhalifahan alam. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan dasar 

pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunan dari penelitian 

terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan 

tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pelaksanaan tugas.  

Di bawah ini adalah uraian berapa hasil penelitisn terdahu;lu yang lengkap 

relevan dengan penelitian, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Tahun dan Judul 

Penelitian 

Masalah dalam 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1 R. Robbi 

Yendra 

Muhyin 

(2017) Pembinaan 

dan Pengawasan 

Dinas Kesehatan 

Terhadap Kualitas 

Depot Air Minum Isi 

Permasalahan 

yang di teliti 

penulis adalah 

bagaimanakah 

pembinaan dan 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan 

pembahasan maka 

dapat di 

simpulkan bahwa 
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Ulang di Kota 

Bandar Lampung 

pengawasan dinas 

kesehatan 

terhadap kualitas 

depot air minum 

kepada peraturan 

mentri kesehatan 

nomer 

492/menkes/per/I

V/2010 tentang 

persyaratan 

kualitas air 

minum  

pembinaan dan 

pengawasan 

terhadap kualitas 

air pada depot air 

minum di kota 

Bandar lampung 

dilaksanakan oleh 

tim pembinaan 

dan pengawasan 

air isi ulang yaitu 

dengan 

melakukan 

pembinan dan 

pengawasan 

terhadap sarana-

sarana yang 

digunakan dalam 

usaha depot air 

minum tersebut 

Perbedaan : Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian saya 

adalah dalam peran penting dinas kesehatan Kota Pekanbaru yang meliputi 

pembinaan dan pengawasan pada depot air minum yang menjadi 

pengawasan dari dinas kesehatan Kota Pekanbaru Kecamatan Marpoyan 
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Damai. 

2 Winanda 

Harvelina 

(2015) Pengawasan 

dan Pengendalian 

Kualitas Air di 

Kecamatan 

Tembilahan Kota 

Permasalahan 

dalam penelitihan 

ini adalah 

kecendrungan 

masyarakat 

mengkonsumsi air 

minum isi ulang 

demikian besar 

sehingga usaha 

penyediaan air 

minum ini 

memerlukan 

pengawasan, 

pembinaan dan 

pengendalian agar 

selalu aman dan 

sehat untuk 

dikonsumsi, 

karena usaha ini 

berhubungan 

langsung dengan 

kesehatan 

Berdasarkan hasil 

penelitihan dan 

analisis yang 

telah dilakukan 

mengenai 

pengawasan dan 

pengendalian 

kualitas air 

dikecamatan 

tembilahan kota 

yaitu menetapkan 

standar teknis dan 

standar 

administrasi, 

melakukan 

tindakan 

penilaian/evaluasi 

dan melakukan 

tindakan 

perbaikan. 
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masyarakat luas 

dan menyentuh 

hapir seluruh 

aspek kehidupan 

Perbedaan : Perbedaan penelitian yang terdahulu yaitu pada penelitian 

penulis sendiri lebih mengarah pada penertiban dan pengawasan pada depot 

air minum yang menjadi pengawasan dari dinas kesehatan Kota Pekanbaru 

Kecamatan Marpoyan Damai. 

3 Asri 

Rahmawaty 

(2016) Analisis 

Pelaksanaan Tugas 

Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru 

dalam Mengawasi 

Depot Air Minum 

Isi Ulang (studi 

kasus di kecamatan 

tampan) 

Adapun Rumusan 

Masalah dalam 

penelitihan ini 

yaitu 

bagaimanakahn 

pelaksanaan tugas 

dinas kesehatan 

kota pekanbaru 

dalam mengawasi 

depot air minum 

isi ulang di 

kecamatan 

tampan 

Adapun Hasil dari 

penelitihan ini 

bahwa 

pengukuran 

terhadap masing-

masing sub 

indikator 

penelitian yang 

dilakukan, maka 

dapat dinyatakan 

bahwa 

pelaksanaan tugas 

yang dilakukan 

oleh dinas 

kesehatan kota 
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Pekanbaru ( studi 

kasus di 

kenyamatan 

tampan ) sudah 

terlaksana dan 

dikategorikan 

dengan cukup 

baik 

Perbedaan : Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian saya 

sebenarnya membahas hal yang sama dalam pengawasan hanya saja 

perbedaan terletak pada dinas dan tugas serta tempat dan waktu yang 

berbeda dalam melaksanakan pekerjaannya, pada penelitian penulis sendiri 

lebih mengarah pada penertiban dan pengawasan pada depot air minum yang 

menjadi pengawasan dari dinas kesehatan Kota Pekanbaru Kecamatan 

Marpoyan Damai. 

  

2.7 Definisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masijh bersifat 

abstrak, maka agar tercapai kesatuan dan untuk memudahkan penelitian, 

maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang di 

kemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam 

penelitian yang merupakan pokok batasan dalam peelitian yang merupakan 

pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah 
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dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

2. Pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang di arahkan kepada 

keberhasilan tugas dan tanggun jawab sesui dengan ketentuan yang 

mengaturnya. 

3. Depot Air Minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan 

air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung 

kepada konsumen. 

4. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan factor resiko 

terjadinya kontaminasi yang berasa dari tempat, peralatan dan 

penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi. 

5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan 

oleh dinas kesehatan kabupaten/kota yang menerangkan bahwa Depot 

Air Minnum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan 

kualitas air minum dan persyaratan Hygiene Sanitasi. 

6. Penjamaah adalah orang yang secara langsung menangani proses 

pengelolaan air minum pada Depot Air Minum untuk melayani 

konsumen. 

7. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan atau pengamatan secara 

langsung terhadap fisik sarana dan kualitas air minum.  
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8. Sampel air adalah yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk 

keperluan pemeriksaan laboratorium.  

2.8 Konsep Operasional 

 Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan 

Marpoyan Damai, maka penulis berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi 

Pemeriksaan Kualitas Air. 

 

 

Tabel 2.2 

Konsep Operasional 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
Pembinaan dan 

Pengawasan 

Depot Air Minum 

Isi Ulang di 

Kecamatan 

Marpoyan Damai 

1. Inspeksi Lapangan 

 

a. Pengamatan langsung di 

lokasi penelitian; 

b. Pemeriksaan 

data/dokumen pendukung 

dalam syarat layak 

pembuatan izin pendirian 

depot air minum; 

c. Pemeriksaan dokumen 

penting mengenai 

pendirian usaha depot air 

minum. 

2. Pemeriksaan 

kualitas air 

 

a. Pemeriksaan data 

bakteorilogis oleh dinas 

kesehatan Kota 

Pekanbaru; 

b. Pemeriksaan data kualitas 

kimiawi 

3. Pengambilan data 

dari Dinas 

kesehatan Kota 

Pekanbaru 

 

a. Pemeriksaan jumlah 

depot air minum yang 

memiliki izin usaha; 

b. Pemeriksaan jumlah 

depot air minum yang 

tidak memiliki izin usaha; 



 
 

36 

c. Waktu pemeriksaan 

kualitas air minum pada 

usaha depot air minum; 

d. Upaya tindak lanjut dinas 

kesehatan terhadap usaha 

air minum yang tidak 

memiliki izin. 

  

 Sumber: Perda No. 5 Tahun 2005 dan Permenkes No. 

736/Menkes/Per/VI/2010 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Untuk kerangka pemikiran, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 

Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air. 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran  

 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data olahan yang diadopsi dari Perda No. 5 Tahun 2005 dan Permenkes 

No.736/Menkes/Per/VI/2010 

Perda No.5 Tahun 2005 

tentang Pengawasan dan 

Retribusi Pemeriksaan 

Kualitas Air 

 

Pelaksanaan Tugas 

Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru di Kec. 

Marpoyan Damai 

1. Inspeksi lapangan; 

2. Pemeriksaan kualitas air 

3. Pengambilan data di dinas 

kesehatan Kota Pekanbaru 

Terlindunginya masyarakat dari potensi 

pengaruh buruk akibat konsumsi air minum 

yang berasal dari depot air minum isi ulang. 


