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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkain tindakan/kegiatan yang diusulkan 

oleh seseorang kelompok, atau pemerintah suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dimana kebijakan tersebut diusulkan 

agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 

Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif, secara positif 

kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam 

menangani suatu permasalahan. Secara negatif kebijakan publik dapat 

melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu 

tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut 

keterlibatan pemerintah amat diperlukan.  

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan 

berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. 

Thomas R. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) memberikan definisi 

kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “whatever governments choose to 

do or not to do.” Sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Young dan 

Quinn, menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, 

yaitu sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of 

actors in dealing with a problem or matter of concern.” Untuk memahami 

berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika kita membahas beberapa 
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konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (lihat Young dan Quinn, 

2002:5-6) : 

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan 

yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki 

kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 

berkembang di masyarakat. 

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 

tertentu demi kepentingan orang banyak. 

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga 

dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat 

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 

memerlukan tindakan tertentu.  

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. 

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap 

langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan 

sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah 
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dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan 

pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. 

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) kebijakan publik merupakan 

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan 

kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 

menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan 

perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Definisi 

kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik harus 

berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan 

pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah demi kepentingan publik.  

Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda 

dapat mengacu pada karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik seperti 

dibawah ini : 

a. Kebijakan publik merupakan arahan dari tindakan seseorang, kelompok 

ataupun pemerintah 

b. Kebijakan publik dilakukan oleh seorang aktor 

c. Kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan 

pemerintah 

d. Kebijakan publik adalah bentuk konkret negara dengan rakyatnya 

e. Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi/memerintah 

contohnya Undang-Undang.  
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Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah 

pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya 

adalah untuk : 

a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 

b. Melindungi hak masyarakat 

c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat 

d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan menurut Anderson (dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan 

2003:1) adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-

badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Definisi kebijakan publik menurut 

Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses manajemen, dimana 

didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah 

benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi 

ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making (pembuat 

keputusan) ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif 

(tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah) atau negatif 

(keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). 

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva 

dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu 
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fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya 

manusia.  

Menurut  Marihot Tua E.H, dalam Sunyoto (2012:1), manajemen 

sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, 

mengembangkan, memotivasi dan memelihara kinerja yang tinggi dalam 

organisasi. Berdasarkan definisi diatas, Marihot Tua mengatakan bahwa 

sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan 

berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, 

pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya 

terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang etis dan sosial 

serta dapat dipertanggungjawabkan.  

Sedangkan Hasibuan (2007:10), mengemukakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi-fungsi MSDM terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, 

dan pemberhentian.  

Tulus dalam Cardosa Gomes (2003:6), menyatakan MSDM adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, 

pengembangan, pemberi kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai 

tujuan organisasi, individu dan masyarakat.  
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Adapun Sofyandi (2008:6), mengatakan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen yaitu planning, organizing, leading, dan controlling dalam setiap 

aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, 

pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, 

dan transfer penilaian kinerja, serta pemberian kompensasi, hubungan 

industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi 

peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian 

tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.  

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Ikhsan 

(2008:3), dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan 

sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan 

masyarakat.  

 

2.3 Pengawasan 

Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan ukuran 

dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam 

pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah 

ditetapkan. Atau juga dapat diartikan ialah sebuah proses agar dapat 

memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai seperti apa yang 

sudah direncanakan. 
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Menurut George R. Tery (2006:395) pengawasan adalah sebagai 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 

prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif 

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Dale (dalam Winardi, 2002:224) dikatakan bahwa 

pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan 

hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan 

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan.  

Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada 

pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang 

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan 

dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Prof. Sondang Siagian (dalam Inu Kencana, 2007:60) mengatakan 

pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan 

bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, 

sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana 

dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan 

tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.  
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Menurut Silalahi (2003:181) pengawasan bertujuan untuk : 

a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan 

b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau 

ditetapkan 

c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang 

atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 

d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya 

e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.  

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:12), fungsi pengawasan adalah : 

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 

dengan indikator yang di tetapkan 

b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

mungkin ditemukan 

c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait 

dengan pencapaian tujuan perusahaan. 

Sedangkan menurut Simbolon (2004:62), fungsi pengawasan adalah : 

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 

dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan 

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan 

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, 

dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan 
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d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 

 

2.4 Depot Air Minum Isi Ulang 

Depot air minum isi ulang adalah usaha industri yang melakukan 

proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada 

konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya 

adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan 

selain untuk memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan campuran 

yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan 

desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak 

tersaring pada proses sebelumnya (Athena, 2004). 

 

2.4.1 Peralatan Depot Air Minum 

Alat-alat yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum 

pada depot air minum isi ulang adalah : 

1. Storage Tank. Storage Tank berguna untuk penampungan air baku yang 

dapat menampung air sebanyak 3000 liter. 

2. Stainless Water Pump. Stainless Water Pump berguna untuk memompa 

air baku dari tempat storage tank ke dalam tabung filter. 

3. Tabung Filter. Tabung filter mempunyai tiga fungsi, yaitu :  

a. Tabung yang pertama adalah active sand media filter untuk menyaring 

partikel-partikel yang kasar dengan bahan dari pasir atau jenis lain 

yang efektif  dengan fungsi yang sama.  
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b. Tabung yang kedua adalah anthracite filter yang berfungsi untuk 

untuk menghilangkan kekeruhan dengan hasil yang maksimal dan 

efisien.  

c. Tabung yang ketiga adalah granular active carbon media filter 

merupakan karbon filter yang berfungsi sebagai penyerap debu, rasa, 

warna sisa khlor dan bahan organik. 

4. Micro Filter. Saringan air yang terbuat dari polyprophylene fiber yang 

gunanya untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 

mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron dengan maksud untuk memenuhi 

persyaratan air minum. 

5. Flow Meter. Flow Meter digunakan untuk mengukur air yang mengalir 

ke dalam galon isi ulang. 

6. Lampu ultraviolet dan ozon. Lampu ultraviolet atau ozon digunakan 

untuk desinfeksi/sterilisasi pada air yang telah diolah. 

7. Galon isi ulang. Galon isi ulang digunakan sebagai tempat atau wadah 

untuk menampung atau menyimpan air minum di dalamnya. Pengisian 

wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan 

dalam tempat pengisian yang hygienis. 

2.4.2 Proses Produksi Depot Air Minum 

Menurut Keputusan Menperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/l0/2004 

tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, urutan 

proses produksi air minum di depot air minum adalah sebagai berikut : 
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a. Penampungan air baku dan syarat bak penampung 

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan 

menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki 

penampung (reservoir). Bak penampung harus dibuat dari bahan tara 

pangan (food grade), harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari 

air. Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas : 

1. Khusus digunakan untuk air minum; 

2. Mudah dibersihkan serta di desinfektan dan diberi pengaman; 

3. Harus mempunyai manhole; 

4. Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran; 

5. Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus 

diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari 

kemungkinan kontaminasi. 

Tangki, galang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan 

tara pangan (food grade), tahan korosi dan bahan kimia yang dapat 

mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan 

desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali. 

b. Penyaringan 

Penyaringan bertahap terdiri atas: 

1. Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan 

fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-

partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silica 

(SiO2) minimal 80%. 
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2. Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa 

berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan 

organik. Daya serap terhadap Iodine (I2) minimal 75%. 

3. Saringan/Filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus 

berukuran maksimal 10 (sepuluh) micron. 

c. Desinfeksi 

Desinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman patogen. Proses 

desinfeksi dengan menggunakan ozon (O3) berlangsung dalam tangki atau 

alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm 

dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 - 0,1 ppm. 

Tindakan desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan 

cara penyinaran Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 nm 

atau kekuatan 25370 A dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per 

cm². 

d. Pembilasan, Pencucian dan Sterilisasi Wadah 

Wadah yang dapat digunakan adalah wadah yang terbuat dari 

bahan tara pangan (food grade) dan bersih. Depot air minum wajib 

memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan menolak wadah yang 

dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai tempat air minum. Wadah 

yang akan diisi harus disanitasi dengan menggunakan ozon (O3) atau air 

ozon (air yang mengandung ozon). Bilamana dilakukan pencucian maka 

harus dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis deterjen tara pangan 

(food grade) dan air bersih dengan suhu berkisar 60-850C, kemudian 
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dibilas dengan air minum/air produk secukupnya untuk menghilangkan 

sisa-sisa deterjen yang dipergunakan untuk mencuci. 

e. Pengisian  

Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin 

serta dilakukan dalam tempat pengisian yang hygienis. 

 

2.5  Peraturan Daerah 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 diadakannya pengawasan kualitas air adalah : 

1. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam 

rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat 

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah 

penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat 

kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.  

Adapun kegiatan pengawasan kualitas air minum yang dilakukan 

Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 

Tahun 2005, meliputi : 

1. Inspeksi 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; 
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3. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan; 

4. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil 

kegiatan 1, 2, 3 yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air 

minum; 

5. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh 

pengelola penyediaan air minum; 

6. Penyuluhan kepada masyarakat.  

Adapun sanksi yang diberikan kepada pengusaha dapot air minum 

sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2005 adalah diancam 

pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Sanksi yang dimaksud berupa : 

1. Pemberian peringatan/teguran; 

2. Larangan/penghentian sementara pengoperasian; 

3. Pencabutan izin usaha baik sementara maupun tetap.  

 

2.6 Definisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat 

abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan 

penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori 

yang dikemukakan pada landasan teori. Definisi konsep merupakan batasan 

dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, 

dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, 

dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, 

yaitu dengan mendefinisakan sebagai berikut : 
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1. Kebijakan Publik adalah apa yang dilakukan maupun yang tidak 

dilakukan oleh pemerintah dan diberi batasan kebijakan publik tentang 

pengawasan pemeriksaan kualitas depot air minum isi ulang di Kota 

Pekanbaru. 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

3. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

4. Depot Air Minum Isi Ulang dalah usaha industri yang melakukan proses 

pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada 

konsumen dan diberi batasan depot air minum isi ulang yang berada di 

kecamatan Rumbai Pesisir. 

5. Inspeksi Sanitasi adalah pemeriksaan atau pengamatan secara langsung 

terhadap sarana fisik dan kualitas air minum. 

6. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko 

terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah 

terhadap air minum agar aman dikonsumsi. 

7. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa Depot 

Air Minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas 

air minum dan persyaratan Hygiene Sanitasi.  
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2.7 Konsep Operasional 

Menurut Singarimbun (2006:46), definisi operasional adalah unsur-

unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga 

dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja 

sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Operasionalisasi 

variabel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :  

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR 

Pengawasan Kualitas 

Air menurut Peraturan 

Daerah No. 5 Tahun 

2005 Tentang 

Pengawasan dan 

Retribusi Pemeriksaan 

Kualitas Air  

Pengawasan 

Kualitas Air 

(Peraturan 

Daerah No. 5 

Tahun 2005) 

1. Inspeksi sanitasi dan 

pengambilan sampel air 

2. Pemeriksaan kualitas air 

3. Analisis hasil pemeriksaan 

laboratorium dan 

pengamatan lapangan 

4. Memberikan  rekomendasi 

untuk masalah yang 

ditemui 

5. Kegiatan tindak lanjut 

upaya penanggulangan 

6. Penyuluhan kepada 

masyarakat 

  

Sumber : Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 

 

 

2.8 Manusia dan Air dalam Pandangan Islam 

Dalam islam segala sesuatu sudah diatur, hal ini telah disebutkan 

dalam Al-Qur‟an. Dari pedoman umat Islam tersebut jika kita benar-benar 

berpegang teguh, sudah pastinya kita tidak akan tersesat. Sesungguhnya 

memang seperti itulah kita hidup, baik bertingkah laku, bergaul maupun 

melakukan pekerjaan. Dalam hidup pun kita harus saling membantu, 

sekalipun itu hanya sebatas saling menasehati. Manusia dalam perjalanan 
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hidup dan kehidupannya, pada dasarnya mengemban amanah atau tugas – 

tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah SWT 

kepada manusia agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-

baiknya.  

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

tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu : 

a. Amanah terhadap Tuhannya; 

b. Amanah hamba terhadap sesama manusia; 

c. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri 

Sesuai dengan kedudukannya yang mulia, Allah menciptakan manusia 

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

Allah memberikan akal dan perasaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan 

yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada pencipta yaitu Allah 

SWT. Pandangan yang menganggap bahwa manusia sebagai khalifah di 

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

 

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, 

”Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 

menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memuji-

Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, ”Sungguh, Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 

30). 
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Dan pada QS. Fathir ayat 39 yang berbunyi : 

 

Artinya : "Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya akan 

menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir 

itu, tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi 

Rabb-nya dan, kekafiran orang-orang yang kafir itu, tidak lain 

hanyalah akan menambah kerugian bagi diri mereka belaka." – 

(QS.35:39). 

 

Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang air adalah : 

 

 

Artinya  :“Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk 

kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya 

(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat 

tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” (QS. An 

Nahl:10). 

Pada surat Al Furqan ayat 54 yang berbunyi : 
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Artinya :  “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia 

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan 

adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”  (QS. Al Furqan:54). 

 

Untuk lebih memperkuat penulis juga memperkuat dengan hadits 

yaitu : 

َمَنَك َوالَ َتُخْن َمْن َخاَنكأَدِّ ْاألََماَنَة إِلَى َمِن اْئتَ   

Artinya:  “Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menyerahkan 

amanah (kepercayaan) kepadamu dan jangan engkau khianati 

orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud no. 3068 

dan at-Tirmidzi no. 1185 dari shahabat Abu Hurairah 

radhiyallahu anhu) 

 
Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa untuk membimbing 

dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah 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 hanya kepada-Nya), maupun sebagai khalifah 

Allah di muka bumi, yang menyangkut kewajiban tugas kekhalifahan 

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

kekhalifahan terhadap alam.  

 

2.9 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. Kegunaan dari penelitian 

terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak 



 

 

36 

terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai peran dinas kesehatan. Dibawah 

ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan 

dengan penelitian, sebagai berikut : 

1. Asri Rahmawaty (2016) dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan 

Tugas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air 

Minum Isi Ulang ( Studi Kasus di Kecamatan Tampan)”. Masalah dalam 

penelitian ini yaitu pelaksaan tugas dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

dalam mengawasi depot air minum isi ulang dilihat dari enam indikator 

pengawasan kualitas air yaitu inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air 

minum, pemeriksaan kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, 

rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui, dan kegiatan tindak 

lanjut upaya penanggulangan. Berdasarkan hasil rekapitulasi 6 indikator 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Kesehatan 

Kota Pekanbaru dalam Mengawasi Depot Air Minum Isi Ulang di 

Kecamatan Tampan berada pada kategori Cukup Baik atau Terlaksana 

Dengan Cukup Baik.  

2. Mhd. Sony Septyan (2013) dengan judul penelitian “Pengawasan Kualitas 

Air Bersih Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di 

Kecamatan Rumbai Pesisir)”. Masalah dalam penelitian ini yaitu dalam 

rangka melakukan proses pengawasan dalam menetapkan ukuran kinerja 

organisasi yakni Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan PDAM Tirta Siak 

Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang 

didistribusikan PDAM Kota Pekanbaru untuk dikonsumsi oleh 
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masyarakat umum berdasarkan indikator inspeksi sanitasi dan 

pengambilan sampel, pemeriksaan kualitas air, analisis hasil pemeriksaan, 

memberi rekomendasi, tindak lanjut upaya penanggulangan/ perbaikan, 

penyuluhan kepada masyarakat maka di simpulkan belum maksimal 

dilaksanakan. Faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan Kualitas 

Air Bersih di Kota Pekanbaru yakni Kualitas Alat, karena ditemukan alat-

alat banyak yang rusak serta tidak ada usaha dari PDAM Tirta Siak untuk 

melakukan usaha perbaikan sedangkan koordinasi pihak PDAM dengan 

Pemerintah Kota juga kurang sehingga berpengaruh terhadap kualitas alat 

pendidtribusian air bersih. Kendala selanjutnya adalah sosialisasi karena 

keadaan perekonomian PDAM yang semakin menurun sehingga dana 

untuk sosialisasi tidak bisa dianggarkan dan personil untuk melakukan 

sosialisasi juga sangat minim.  

3. Widia Sari Dewi (2012) dengan judul penelitian “Kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Semarang (Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum 

Isi Ulang)”. Masalah dalam penelitian ini yaitu Pengukuran terhadap 

kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam pengawasan kualitas 

depot air minum isi ulang menggunakan lima indikator, yaitu 

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan 

akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Semarang dalam mengawasi kualitas depot air minum isi 

ulang yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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ternyata kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam mengawasi 

kualitas depot air minum isi ulang belum baik. 

4. Doddhik Ardhi Dhahono (2010) dengan judul penelitian “Kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta Dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum 

Isi Ulang”. Masalah dalam penelitian ini yaitu banyaknya depot air 

minum isi ulang yang kurang memperhatikan syarat Hygiene Sanitasi dan 

semakin menjamurnya usaha depot air minum di Kota Surakarta sehingga 

perlu adanya pengawasan, pembinaan, dan pengawasan kualitas air yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kinerja Dinas Kesehatan harus 

selalu ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta dalam mengawasi depot air minum isi ulang 

yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta dalam mengawasi depot air minum isi ulang 

sudah mengarah pada pola pelayanan yang cukup akuntabel.  

5. Dikri Abdilanov (2012) dengan judul penelitian “Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi dan Pemeriksaan Kualitas Air Minum 

pada Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Padang”. Masalah dalam 

penelitian ini yaitu pelaksanaan penyelanggaraan hygiene sanitasi depot 

air minum isi ulang di Kota Padang masih banyak yang belum memenuhi 

syarat hygiene sanitasi, serta perizinan depot air minum yang hampir 

keseluruhan tidak memenuhi syarat perizinan. Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi dan 
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Pemeriksaan Kualitas Air Minum pada Depot Air Minum Isi Ulang di 

Kota Padang belum terlaksana dengan baik.  

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat 

ini adalah indikator – indikator penelitian terdahulu yang berbeda dengan 

penelitian penulis, teori yang digunakan juga terdapat perbedaan. Penelitian 

terdahulu lebih sering menggunakan indikator kualitas air dan inspeksi 

sanitasi, serta perbedaan pada lokasi dan waktu penelitian.  

 

2.10 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. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Pengawasan Pemerintah Kota 

Pekanbaru 

Perda No. 5 Tahun 2005 tentang 

Pengawasan dan Retribusi 

Pemeriksaan Kualitas Air 

1. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air 

2. Pemeriksaan kualitas air 

3. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan 

pengamatan lapangan 

4. Memberikan  rekomendasi untuk masalah 

yang ditemui 

5. Kegiatan tindak lanjut upaya penanggulangan 

6. Penyuluhan kepada masyarakat 

 

Kepuasaan masyarakat serta 

terlindungnya masyarakat dari potensi 

pengaruh buruk akibat konsumsi air 

minum yang berasal dari depot air minum 

isi ulang 


