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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 20 

orang Responden mengenai analisis pengawasan dinas kesehatan kota pekanbaru 

terhadap depot air minum isi ulang di kecamatan tampan dapat dilihat dari 6 

indikator pengawasan kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, 

rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui, dan kegiatan tindak lanjut 

upaya penanggulangan adalah sebagai berikut:  

1. Inspeksi sanitasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam Mengawasi 

Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan dinyatakan berada 

pada kategori Baik (40 %). Dilihat dari hasil tanggapan Responden , para 

pelaksana telah melakukan proses inspeksi sanitasi dengan Baik dalam 

rangka pengawasan kualitas air minum.  

2. Pengambilan sampel air minum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan 

dinyatakan berada pada kategori Cukup Baik (54%). Dilihat dari 

tanggapan responden, para pelaksana telah melakukan pengambilan 

sampel air minum dengan Cukup Baik dalam rangka pengawasan kualitas 

air minum.  

3. Pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam 

Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan dinyatakan 
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berada pada kategori Kurang Baik (45%). Dilihat dari tanggapan 

responden, kurangnya pelaksanaan tugas dinas kesehatan dalam 

pemeriksaan kualitas air. 

4. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan 

Tampan dinyatakan berada pada kategori cukup baik (48,3%) dilihat dari 

tanggapan responden, para pelaksana telah melakukan analisis hasil 

pemeriksaan laboratorium dengan cukup baik dalam rangka pengawasan 

kualitas air minum.  

5. Rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di 

Kecamatan Tampan dinyatakan berada pada kategori Cukup Baik (55%) 

dilihat dari tanggapan responden, para pelaksana telah melakukan 

rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dengan cukup baik 

dalam rangka pengawasan kualitas air minum.  

6. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan 

Tampan dinyatakan berada pada kategori Cukup Baik (57,5%) dilihat dari 

tanggapan responden, para pelaksana telah melakukan kegiatan tindak 

lanjut upaya penanggulangan dengan cukup baik dalam rangka 

pengawasan kualitas air minum. 
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7. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan mengenai Pengawasan 

Yang Di Lakukan Dinas Kesehatan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang 

Di Kecamatan Tampan diketahui bahwa pengawasan dan pemeriksaan 

kualitas air secara berkala oleh dinas kesehatan belum terlaksana dengan 

baik 

Berdasarkan hasil rekapitulasi enam indikator penelitian dan hasil wawancara 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tampan 

berada pada kategori Baik atau Terlaksanakan Dengan Baik setelah dihitung 

dengan persentase rata-rata yaitu sebesar 76,69%.  

7.2 SARAN  

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan 

saran sebagai pertimbangan, sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru harus dapat mengidentifikasi 

depot air minum isi ulang yang belum mempunyai izin dengan cara 

melakukan pengawasan yang mendalam dan memberikan sanksi tegas 

berupa pengumuman di surat kabar terhadap depot air minum isi ulang 

yang tidak mempunyai izin. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga harus 

lebih sering melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan 

kepedulian serta pemahaman pemilik depot air minum terhadap kualitas 

air minum isi ulang dari depotnya.  



101 
 

 
 

2. Kepada pengusaha depot air minum sebaiknya melaksanakan 

kewajibannya dan terus menjaga serta memperbaiki kualitas air yang 

diproduksi.  

3. Kepada masyarakat secara umum sebaiknya memperhatikan kualitas air 

yang dikonsumsi dan diteliti sebelum membeli air minum isi ulang. 


