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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini, penulis 

berkesimpulan bahwa Peran Dinas Kesehatan dalam mengawasi usaha depot 

air minum isi ulang di Kecamatan Rumbai Pesisir belum terlaksana sesuai 

dengan indikator dalam pengawasan kualitas air berdasarkan Peraturan Daerah 

No. 5 Tahun 2005. Karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

belum terlaksananya secara maksimal pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi usaha depot air minum isi ulang 

di Kecamatan Rumbai Pesisir, adapun faktor yang menjadi penghambatnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Dana pengusaha depot air minum, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air 

telah dijelaskan dalam pasal 16 tentang Struktur dan Besarnya Tarif, disitu 

sudah jelas tertera besarnya tarif retribusi untuk pemeriksaan kualitas air. 

Tetapi, dari hasil penelitian dan observasi lapangan penulis masih banyak 

pengusaha depot air minum yang enggan untuk melakukan pengambilan 

sampel dan pengecekan air karena dikenakan biaya dalam kegiatan 

tersebut. 

2. Pengusaha depot yang jarang berada ditempat, pengecekan air minum 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas daerah, wajib 

dilakukan minimal satu kali dalam sebulan. Saat pengecakan tersebut, 
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pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas otomatis mendatangi tempat depot 

air minum satu persatu. Dan pada saat dilakukannya pengecekan air, tak 

jarang pihak Puskesmas yang menjumpai pemilik depot tidak berada 

ditempat, sehingga pihak Puskesmas sedikit kesulitan. Jika pemilik depot 

saat itu tidak berada ditempat, biasanya karyawan yang bertugas tidak mau 

melakukan pengecekan. Mereka berdalih bahwa pemilik tidak ada 

ditempat, dan mereka tidak memiliki kuasa untuk itu. 

3. Jarak/lokasi depot air minum, Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki dua 

Puskesmas daerah, yaitu Puskesmas Rumbai dan Pusmkesmas Karya 

Wanita. Puskesmas Rumbai bertanggung jawab untuk 15 depot air minum 

yang tersebar diseluruh Kecamatan Rumbai Pesisir, begitupun dengan 

Puskesmas Karya Wanita yang bertanggung jawab untuk 26 depot air 

minum,  total ada 41 depot yang tersebar diseluruh Kecamatan Rumbai 

Pesisir. Batas wilayah Rumbai Pesisir yaitu dari jembatan Lekton yang 

berada dijalur sebelah kanan sampai dengan Geringging, Okura dekat 

perbatasan Perawang. Untuk daerah Geringging, Okura ada 4 depot. Akses 

jalan menuju Geringging cukup culit, jarak yang ditempuh untuk menuju 

kesana menelan waktu satu setengah jam perjalanan. Belum lagi kondisi 

jalan yang belum diaspal, sepi (kiri kanan sawit), licin apabila hujan, dan 

jalannya yang menanjak. 
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6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Analisis Peran Dinas Kesehatan Dalam 

Mengawasi Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Rumbai Pesisir 

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Penulis menyarankan agar Dinas Kesehatan lebih tegas dan disiplin lagi 

dalam menegakkan dan menjalankan aturan yang sudah ditetapkan, jika 

perlu diberikan sanksi kepada pengusaha depot yang tidak mengikuti 

aturan dan bersikap acuh tak acuh terhadap peraturan yang sudah ada. 

2. Penulis menyarankan kepada Puskesmas daerah agar lebih gencar dan 

tegas lagi saat melakukan pengawasan kualitas air, karena air minum itu 

sangat penting sehingga kualitas dan kadar air yang terkadung harus terus 

dipantau. Sehingga konsumen tetap terlindungi dari pengaruh buruknya air 

minum yang tidak sehat. 

3. Penulis menyarankan kepada pengusaha depot air minum untuk selalu 

mengikuti dan disiplin terhadap aturan yang sudah ada. Agar lebih 

memperhatikan dan menjaga kualitas air minum yang dijual, terus 

melakukan pengecekan air dan mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh 

Dinas Kesehatan. Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan, 

baik itu pemerintah, pengusaha depot air minum maupun konsumen. 

 

 

 

 


