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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi pada dewasa ini dan diiringi dengan semakin 

sibuknya aktivitas manusia serta semakin tingginya biaya kebutuhan hidup,  

menyebabkan masyarakat cenderung memilih cara yang lebih praktis dengan biaya 

relatif murah dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan setiap orang bervariasi sesuai 

dengan taraf hidup, tingkat pendidikan dan maksud yang ingin dicapai orang tersebut. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang kian maju, masyarakat pasti lebih 

memilih hal yang lebih mudah dan praktis dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya, agar dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin ditengah kesibukan 

dalam mencari penghasilan. 

Salah satu kebutuhan manusia adalah air, air merupakan kebutuhan dasar manusia 

karena kegiatan manusia tidak lepas dari penggunaannya. Manusia memerlukan air 

untuk berbagai macam keperluan, seperti mandi, memasak dan yang paling penting 

untuk sehari-hari adalah air minum. Dalam teori hierarki kebutuhan yang 

dikemukakan oleh Abraham H. Maslow, seorang pakar psikologi, air minum 

merupakan salah satu unsur kebutuhan pokok manusia yang menempati rangking 
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teratas. Air digolongkan kedalam kebutuhan fisiologis, artinya secara langsung 

berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat hidup (Boone dan Kurzt. 

2007:445). 

Air merupakan kebutuhan utama dan mendasar dalam kehidupan. Air adalah salah 

satu kebutuhan dasar manusia sehingga mutlak diperlukan, karena manusia tidak bisa 

bertahan hidup tanpa air. Bagi manusia pemenuhan kebutuhan cairan sebagian besar 

diperoleh dari air minum, yang tentunya harus memperhatikan kuantitas maupun 

kualitas. Kehilangan air yang cukup banyak, dapat berakibat fatal atau bahkan 

mengakibatkan kematian (Sumber: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/ 

view/5964/5116 diakses pada 17 September 2014, pukul 13.36 WIB). 

Tubuh manusia tersusun dari jutaan sel dan hampir keseluruhan sel tersebut 

mengandung senyawa air (H2O). Menurut penelitian, hampir 67% dari berat tubuh 

manusia terdiri dari air. Mamfaat air bagi tubuh manusia adalah membantu proses 

pencernaan, mengatur proses metabolisme, mengangkut zat-zat makanan, dan 

menjaga keseimbangan suhu tubuh. Menurut dokter dan para ahli kesehatan tubuh 

membutukan air untuk dikonsumsi sebanyak 2,5 liter atau setara dengan 8 gelas 

setiap harinya. Apabila jumlah air yang dikonsumsi kurang dari jumlah ideal, tubuh 

akan mengurangi cairan (dehidrasi) yang menyebabkan tubuh mudah lemas, capek, 

dan mengalami ganguan kesehatan (Alamsyah, 2006:1). 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/
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Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh masayarakat saat ini, telah mendoronnya 

muncul suatu industri penyedian air minum yaitu penjualan Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang dianggap lebih praktis dan hygienis. Air minum dalam 

kemasan diproduksi oleh industri melalui proses otomatis dan disertai dengan 

pengujian kualitas sebelum diedarkan kemasyarakat. Namun air minum dalam 

kemasan galon bermerek dianggap realtif mahal dan daya beli masyarakat masih 

terbatas. Peluang inilah yang dilihat dan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dengan 

menghasilkan produk air minum yang relatif lebih murah dan praktis. Para pelaku 

bisnis mencoba menawarkan jasa alternatif dalam penyedian air minum, yaitu Depot 

Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang menawarkan jasa pengisian air miunum degan 

harga yang lebih murah dari air minum dalam kemasan bermerek. 

Harga yang ditawarkan oleh DAMIU relatif lebih murah jika dibandingkan dengan 

AMDK. Harga yang ditawarkan untuk satu galon Air Minum Isi Ulang (AMIU) oleh 

DAMIU, berkisar antara Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 4.000,- saja. Suatu 

perbandingan yang cukup besar jika harus membeli di agen-agen resmi perusahaan 

AMDK yang harga pergalonnya berkisar antara Rp. 9.000,- hingga Rp. 14.000,- 

tergantung pada merek AMDK yang dibeli (Sumber: hasil wawancara terhadap 

pemilik/pegawai DAMIU dan konsumen AMIU di Kota Bandar Lampung pada 22 

Agustus 2014). 

Air bersih merupakan kebutuhan utama bagi manusia untuk keberlangsungan 

hidupnya. Kebutuhan air minum yang sehat dan laik dikomsumsi merupakan suatu 
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peluang usaha yang menjadikan bagi usaha penyedian air minum bermineral.  Depot 

air minum isi ulang sebagaimana diketahui adalah salah satu usaha jasa pengisian air 

minum yang semakin lama semakin banyak dikenal. Pada saat sekarang usaha depot 

air minum isi ulang kian menjamur dan bermunculan hampir diseluruh wilayah 

pemukiman masyarakat terutama di kota-kota besar. 

Laporan Riset Kesedatan Dasar (RKD) tahun 2013, oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan,Kementerian Kesehatan R.I. menunjukkan jenis sumber air 

minum dari air isi ulang menempati urutan kedua terbanyak (21%) setelah air minum 

dari sumur gali terlindung (22,5%). Berdasarkan karakteristik tempat tinggal, 

masyarakat perkotaan cenderung mengkomsumsi air minum dari depot air minum isi 

ulang yaitu sebanyak 29,6%, diikuti oleh air minum dari sumur terlindung (16,4%) 

dan air minum dari air minum dalam kemasan (16,3%). (sumber:http://www.litbang. 

depkes.go.id/sites/download/rkd2013/RKD_dalam_angka_nonkuning.pdfdiakses 

pada tanggal 17 Agustus 2014, pukul 15.23 WIB) 

Masyarakat perkotaan pada umumnya memiliki kesibukkan dan mobilitas yang 

tinggi, sehinga waktu yang dimiliki akan digunakan seefektif mungkin. Keberadaan 

DAMIU mempermudah masyarakat dalam memenuhui kebutuhan akan air minum 

tanpa harus membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan 

setiap harinya, karena cukup membeli atau memesan tanpa perlu memasak air 

terlebih dahulu. Demikian juga bagi kalangan mahasiswa yang sebagian besar jauh 

dari orang tua dan tinggal dengan kondisi kost. Kondisi tersebut menyebabkan 
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sebagian besar mahasiswa malas untuk memasak air minum, sehingga air yang biasa 

di komsumsi adalah air minum yang disediakan oleh DAMIU karena praktis, murah 

dan mudah didapat (Sumber: hasil wawancara terhadap mahasiswa di Kelurahan 

Kampung baru, Kota Bandar Lampung pada tanngal 22 Agustus 2014). 

Pengadaan air minum oleh depot air minum isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 651 tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis 

Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdangannya. Keputusan tersebut dengan jelas 

menetapkan bahwa depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang 

dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah 

Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi. Kualitas air yang diproduksi harus sesuai 

memenuhi persyaratan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 

492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dimana setiap komponen 

yang diperkenakan berada didalamnya harus sesuai dengan parameter wajib dan 

parameter tambahan yang ditentukan. 

Keberadaan DAMIU memang sangat membantu masyarakat dalam pengadaan air 

bersih untuk kepentingan rumah tangga terutama air minum. Namun dari segi 

kualitas, air minum isi ulang masih diragukan. Keraguan tersebut dikarenakan belum 

ada informasi yang jelas diterima masyarakat, baik dari segi kualitas air minum yang 

dihasilkan maupun persyaratan peralatan yang digunakan untuk memproduksi air 

minum isi ulang. 
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Pada akhir-akhir ini kualitas air minum yang dihasilkan oleh depot air minum isi 

ulang semakin menurun. Badan POM RI pada bulan Mei 2003 telah melakukan 

sampling dan pengujian laboratorium terhadap mutu air yang diolah oleh Depo Air 

Minum (Isi Ulang) di 5 Kota mencakup 95 Depo yaitu: Jakarta (29 Depo), Medan (9 

Depo), Bandung (20 Depo), Semarang (14 Depo) dan Surabaya (23 Depo). Hasil 

pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM RI terhadap 95 contoh air 

dari 95 Depo Air Minum di 5 Kota tersebut diperoleh hasil,76 Depo memenuhi syarat 

mutu dan 19 tidak memenuhi syarat karena mengandung mikroba. Diantara 19 yang 

tidak memenuhi syarat mikroba tadi termasuk pula 9 produk mengandung Cadmium 

yang melebihi batas yang diperbolehkan (sumber: http://www.pom.go.id/mobile 

/index.php/view/pers/8/ diakses pada tanggal 17 September 2014 pukul 21:06 WIB). 

Hasil penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan 

banyaknya depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kelayakan sarana. 

Hal ini dapat berdampak pada kualitas air yang dijual.  Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI) melakukan penelitian dengan mengambil sampel 20 depot air 

minum isi ulang di 5 wilayah Jakarta. Hasilnya sejumlah depot kedapatan tidak 

memenuhi standar pengisian air ulang. Dari 20 depot yang disurvei, hanya 3 depot 

yang memenuhi standar pencucian galon dengan benar. 

“Masih sangat banyak depot di Jakarta yang tidak steril atau memenuhi 

kelayakan sarana," ujar peneliti YLKI, Ida Marlinda Loenggana dalam jumpa 

pers di kantornya,Jalan Pancoran Barat VII nomor 1, Jaksel, Jumat 

(15/2/2013). 

Banyak depot yang mencuci galon hanya dengan membilas, tidak disikat. 

Termasuk tidak menyalakan lampu ultraviolet untuk sterilisasi. "Lampu UV 

http://www.pom.go.id/mobile%20/index.php/view/pers/8/
http://www.pom.go.id/mobile%20/index.php/view/pers/8/
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diragukan keasilannya, alat penyikat galon sudah tidak layak," sambung Ida. 

(sumber: http://news.detik.com/read/2013/02/15/111120/2170920/10/ylki-

banyak-depot-air-minum-isi-ulang-tak-layak diakses pada tanggal 17 

September 2014, pukul 21.10 WIB). 

 

Hal senada pula diungkapkan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, 

beliau mengatakan bahwa sekitar 40% air minum dari depot isi ulang tidak aman 

untuk langsung dikonsumsi. Beberapa bulan terakhir, Kementerian Perdagangan 

melalui Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memeriksa 80 

unit dari 3.000 depo isi ulang yang beroperasi di Jakarta, Bogor, Tangerang dan 

Bekasi, sebagai sample. Hasilnya, 32 di antaranya terbukti tak steril. 

"Kita sudah melakukan pengujian di Bekasi, Bogor, Tangerang dan Jakarta 

jumlahnya 80 sampel 80 lokasi, ternyata 40% diantaranya tidak memenuhi 

persyaratan untuk uji mikrobiologi. Termasuk bahaya ini ada E coli dan 

bakteri lainnya. 40% tidak memenuhi standar untuk diminum langsung airnya. 

Kalau dipecah, Bekasi 50%, Tangerang 30%, Bogor 30%, Jakarta 50%," 

imbuh Bayu. (sumber: http://finance.detik.com/read/2013/07/25/163042/ 

2314536/4/-Persen-Air-Isi-Ulang-Tak-Layak-Konsumsi diakses pada tanggal 

17 Agustus 2014, pukul 21.14 WIB) 

 

Di Kota Bandar Lampung sendiri, perkembangan depot air minum isi ulang cukup 

pesat. Air minun isi ulang cukup diminati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung, 

disamping harganya yang relatif murah dan mudah didapat, juga dikarenakan 

penyedian air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota 

Bandar Lampung yang masih terbatas dan kondisi sumur masyarakat yang kurang 

baik. Tetapi sangat disayangkan masyarakat pada umumnya, kurang begitu peduli 

dengan kualitas air minum yang dikomsumsi tersebut apakah sudah memenuhi 

http://news.detik.com/read/2013/02/15/111120/
http://finance.detik.com/read/2013/07/25/163042/%202314536/4/
http://finance.detik.com/read/2013/07/25/163042/%202314536/4/
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standar mutu yang sudah ditetapkan dalam Permenkes RI. No. 492 tahun 2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.   

Surat kabar harian Lampung Post edisi 11 Oktober 2012, memberitakan bahwa dari 

ratusan depot air minum isi ulang yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya sekitar 

40 depot air minum isi ulang yang memiliki izin operasi dari Dinas Kesehatan Bandar 

Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabib) Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung, A. Azwar. 

“Sejauh ini hanya sekitar 40 depot air minum isi ulang yang sudah terdaftar 

dan memiliki izin operasi.  Untuk itu, kami menghimbau masyarakat kota 

Bandar Lampung agar berhati-hati ketika membeli air minum isi ulang di 

depot,” katanya. (Sumber: http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost 

_edisi_11_oktober_2012diakses pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 21.00 

WIB) 

 

Hasil penelitian oleh Ety Apriliani, dkk (Microbiology Department, Faculty of 

Medicine Lampung University) yang telah dilakukan pada 33 depot air minum isi 

ulang di Kota Bandar Lampung pada bulan Oktober-November 2011, didapatkan data 

bahwa sampel dari 14 depot (42%) dari 33 depot yang diteliti memiliki indek NPM > 

0/100ml sampel, yang berarti air minum isi ulang pada depot tersebut telah 

terkontaminasi bakteri koliform. Sedangkan sampel dari 4 depot (12%) dari 33 depot 

yang diteliti, menunjukkan hasil positif mengandung Escherichia coli. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih ada depot air minum isi ulang di Kota Bandar Lampung 

yang memproduksi air minum, tidak sesuai dengan syarat kualitas air minum 

http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost%20_edisi_11_oktober_2012
http://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost%20_edisi_11_oktober_2012
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sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 492 tentang 2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air minum. 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang tidak membentuk  

spora yang merupakan flora normal di usus. Meskipun demikian, beberapa jenis 

Escherichia coli dapat bersifat patogen. Terdeteksinya Escherichia coli dalam air 

minum isi ulang, tidak menutup kemungkinan terdapat pula bakteri enterik lainnya 

seperti salmonella dan shigela yang bersifat patogen terhadap manusia. Keberadaan 

Escherichia coli dan bakteri koliform dalam air minum  isi ulang dapat disebabkan 

karena beberapa faktor, seperti sumber air baku yang digunakan tercemar, 

pencemaran pada proses pengolahan air baku (filtrasidan desinfeksi) yang kurang 

sempurna dan pengemasan serta pencucian galon penampung air minum isi ulang 

(sumber: http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/juke/article/download/401/402 

diakses pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 21.30 WIB).  

The Due Care Theory (prinsif hukum perlindungan konsumen) menyatakan, bahwa 

pelaku usaha pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam 

memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa (Shidarta, 2004:62). Sehingga 

sangat penting bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam memenuhi 

kelengkapan izin usahanya apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar yang ada. 

Fakta mengenai banyaknya kualitas air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan 

standar kesehatan yang tertuang dalam Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum, perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah dan 

http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/juke/article/download/401/402
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masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 

651 tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan 

Perdangannya. Keputusan tersebut dengan jelas menetapkan, bahwa setiap depot air 

minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium 

pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang 

terakreditasi 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukan diatas, dapat dikemukakan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimakah kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam 

pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang? 

2. Faktor apa saja yang menghambat kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung dalam pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air 

minum isi ulang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa 

Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang akan menyelesaikan pendidikan, guna 

mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara, sedangkan dilihat dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Mendeskripsikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam 

pelayanan sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang 

2. Mendeskripsikan faktor apa saja yang menghambat kinerja Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam pelayanan sertifikat laik higiene 

sanitasi depot air minum isi ulang 

 

D. Mamfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan penambahan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi 

Negara, khususnya mengenai Kinerja Pelayanan Publik. 

2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan 

referensi bagi pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung dalam rangka melaksanakan pelayanan publik pembuatan 

sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang yang efektif guna 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

3. Sebagai salah satu bahan acuan untuk referensi penelitian lebih lanjut bagi 

pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema 

atau masalah serupa. 


