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ABSTRAK 

 
Saat ini kebutuhan penduduk untuk air minum kian meningkat, sehingga memicu tumbuhnya usaha 
air minum isi ulang Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan aspek kondisi sanitasi depot 
air minum isi ulang dengan kualitas bakteriologis pada air minum isi ulang yang dikonsumsi 
masyarakat. 
Penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Sampel diambil secara 
simple random sebanyak 32 sampel dengan populasi sebesar 46 depot air minum di wilayah 
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Variabel bebas yaitu aspek kondisi sanitasi depot air minum 
isi ulang dan variabel terikat yaitu kualitas bakteriologis air minum isi ulang. Analisa data dengan 
uji korelasi kontingensi chi square.. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kondisi sanitasi dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang pada beberapa parameter yaitu : peralatan desinfeksi dalam masa 
pakai; penggunaan alat sterilisasi dan desinfeksi secara benar; perilaku hygiene dan sanitasi petugas; 
perilaku mencuci tangan; tersedianya saluran pembuangan air limbah; tersedianya tempat sampah 
tertutup; tersedianya tempat cuci tangan. 
 Aspek  kondisi  sanitasi  depot  air  minum  isi  ulang  dalam kondisi memenuhi syarat kelaikan 
sebesar 76,99%. Terdapat 56,25% air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat tidak 
memenuhi syarat kualitas bakteriologis air minum. Terdapat hubungan aspek kondisi sanitasi depot 
air minum isi ulang dengan kualitas bakteriologis air minum isi ulang di Kecamatan Ngawi 
Kabupaten Ngawi. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan depot isi ulang air minum agar lebih memperhatikan 
kondisi sanitasi serta berperilaku higienis, instansi  terkait  hendaknya  lebih  meningkatkan  
pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan depot air minum dan bagi konsumen agar lebih selektif 
dalam membeli air minum isi ulang. 

 
Kata kunci : depot air minum isi ulang, kualitas bakteriologis 
 
PENDAHULUAN 

 
Air minum dalam tubuh manusia 

berguna untuk menjaga keseimbangan 
metabolisme dan fisiologi tubuh. Setiap waktu, 
air perlu dikonsumsi karena setiap saat tubuh 
bekerja dan berproses. Disamping itu, air juga 
digunakan untuk melarutkan dan mengolah sari 
makanan agar mudah dicerna. Tubuh manusia 
terdiri dari berjuta-juta sel, komponen terbanyak 
sel-sel tersebut adalah air. Jika tubuh 
kekurangan air maka sel tubuh tidak dapat 
berfungsi dengan baik (Depkes, 2010). 

Kebutuhan penduduk terhadap air 
minum dapat dipenuhi melalui  air  yang  
dilayani  oleh  sistem  perpipaan  (PAM),  air  
minum dalam kemasan (AMDK) maupun 
Depot Air Minum. Selain itu  air tanah dangkal 
dari sumur-sumur gali atau pompa serta air 

hujan diolah oleh penduduk menjadi air minum 
setelah dimasak terlebih dahulu (Depkes, 
2010). 

Usaha air minum dalam kemasan 
(AMDK) dari perusahaan AMDK sangat 
dibutuhkan dan pada umumnya telah mendapat 
ijin usaha  industry.  Produksi,  peredaran  dan  
pengawasan  AMDK  yang diproduksi 
industri besar telah mendapat izin dari instansi 
terkait sebelum diedarkan. Sedangkan untuk 
depot air minum isi ulang (DAMIU) perizinan, 
pembinaan dan pengawasan dilakukan  oleh  
Dinas Kesehatan setingkat kabupaten/kota. 
Pada dasarnya masyarakat memerlukan 
informasi yang jelas terutama tentang 
keamanan konsumsi air minum ini. Perizinan 
depot air minum isi ulang baru bisa dikeluarkan 
jika sudah mendapatkan hasil pemeriksaan 
laboratorium dari Laboratorium Kesehatan 
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Dinas Kesehatan dan surat rekomendasi dari 
Dinas Kesehatan. Dan kondisi  di  Kecamatan  
Ngawi  Kabupaten  Ngawi,  semua  depot  air 
minum isi ulang memiliki izin. 

Tingginya minat masyarakat dalam 
mengkonsumsi AMDK dan mahalnya harga 
AMDK yang diproduksi industry besar 
mendorong tumbuhnya depot air minum isi 
ulang (DAMIU) di berbagai tempat. Dili hat 
dari segi harganya, depot air minum isi ulang 
ini lebih murah yaitu sekitar 1/3 dari harga air 
minum dalam kemasan yang diproduksi resmi 
industri besar akan tetapi masyarakat masih 
ragu dalam menentukan kualitasnya sehingga 
aman untuk dikonsumsi (Athena, dkk,2004). 

Penyediaan air minum bagi penduduk 
pada saat ini banyak dilakukan oleh depot air 
minum isi ulang karena praktis dan harganya 
yang terjangkau sehingga lebih hemat. 
Kecenderungan penduduk untuk 
mengkonsumsi air minum siap pakai demikian 
besar, sehingga usaha depot pengisian air 
minum tumbuh subur dimana-mana. Namun 
pertumbuhan yang demikian pesat belum 
menjamin tersedianya produk air minum isi 
ulang yang aman yaitu tidak menimbulkan 
gangguan kesehatan sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Menkes No : 
492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum. 

Kecamatan Ngawi merupakan pusat 
kegiatan di Kabupaten Ngawi sehingga dengan 
jumlah penduduk sebesar 84.798 jiwa (BPS,  
2014) dan dengan tingkat daya beli masyarakat 
terhadap air minum isi ulang tergolong tinggi. 
Tingginya permintaan terhadap air minum isi 
ulang oleh banyak rumah tangga menyebabkan 
banyaknya kegiatan penjualan air minum isi 
ulang bermunculan dan semakin mudah 
ditemukan. 

Dari data tahun 2014 diketahui bahwa 
jumlah depot air minum isi ulang di Kabupaten 
Ngawi mencapai 315 depot air minum isi ulang 
. Namun dari jumlah tersebut 44 % tidak 
memenuhi syarat kualitas bakteriologis. Di 
Kecamatan Ngawi terdapat 46 depot air minum 
isi ulang, namun dari jumlah tersebut 59 % 
tidak memenuhi syarat kualitas bakteriologis. 
(Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, 2014). 
Meskipun harga yang ditawarkan lebih murah, 
ternyata tidak semua produk air minum isi 
ulang terjamin keadaan produknya, terutama 
dari ancaman kontaminasi biologi. 

Sebagaimana dimuat dalam harian 

Republika online pada 30 Maret 2015 
ditemukan kasus 4 (empat) orang warga Deli 
Serdang Medan tewas akibat diare dan 
menyebabkan 100 orang mengalami diare yang 
cukup serius setelah mengkonsumsi air minum 
isi ulang. Kejadian tersebut disebabkan adanya 
kontaminasi bakteri Eschericia Coli  dalam  air  
minum  isi  ulang  yang  dikonsumsi.  

Untuk menjaga kualitas air minum isi 
ulang agar aman dikonsumsi bagi manusia 
maka diperlukan upaya-upaya untuk 
menghasilkan air minum yang aman dan 
memenuhi syarat kesehatan, melalui 
terjaminnya kondisi sanitasi depot air minum 
isi ulang yang baik, tenaga kerja yang sehat, 
berperilaku bersih dan sehat serta peralatan dan 
air baku yang berasal dari sumber air bersih 
yang memenuhi syarat. Higiene sanitasi 
merupakan salah satu upaya kesehatan untuk 
mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor 
yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran 
terhadap air minum serta sarana yang 
digunakan untuk proses pengolahan, 
penyimpanan, dan penyaluran air minum 
(Depkes, 2006). Higiene  bisa  dikatakan  
sebagai  upaya  kesehatan dengan cara 
memelihara dan melindungi kebersihan 
individu subyeknya,   sedangkan   sanitasi  
dapat  dikatakan   sebagai  upaya kesehatan 
yang dilakukan dengan memelihara dan 
melindungi kebersihan lingkungan dari 
subyeknya. 

Dari deskripsi tersebut di atas perlu 
dilakukan penelitian mengenai hubungan 
aspek kondisi sanitasi depot air minum isi 
ulang dengan kualitas bakteriologis air minum 
isi ulang yang dikonsumsi masyarakat. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 
bulan Juni-Juli 2014, menggunakan analitik 
observasional dengan desain cross sectional. 
Sampel diambil secara simple random 
sebanyak 32 sampel dari 46 depot air minum, 
sampel diambil oleh peneliti bersama petugas 
sanitarian puskesmas setempat dan diperiksa 
oleh peneliti bersama tim dari laboratorium 
kesehatan lingkungan di Laboratorium 
Kesehatan Daerah Ngawi Variabel bebas yaitu 
aspek kondisi sanitasi depot air minum isi 
ulang dan variabel terikat yaitu kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang. Analisa data 
uji korelasi kontingensi chi square. 
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HASIL PENELITIAN  
 

No Variabel 
Syarat Kualitas 

Memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat 
F % F % 

1 Aspek Kondisi Sanitasi     
 1) Bahan Baku 

a. Kualitas bakteriologis bahan baku 
b. Surat jaminan pasok air baku 
c. Tangki bahan baku bahan tara pangan 
d. Bukti tertulis sumber air 
e. Pengangkutan < 12 jam 

 
25 
32 
32 
20 
32 

 
78,1 
100 
100 
62,5 
100 

 
7 
0 
0 
12 
0 

 
21,9 

0 
0 

37,5 
0 

 Rata-rata   88,12  11,8 
 2) Sanitasi alat 

a. Peralatan dari bahan tara pangan 
b. Peralatan desinfeksi dalam masa pakai 
c. Tandon tertutup dan terlindung 
d. Pembersihan gallon sebelum pengisian 
e. Sistem pencucian terbalik 
f. Mikrofilter lebih dari satu dan berjenjang 
g. Penggunaan alat sterilisasi dan desinfeksi secara 

benar 
h. Fasilitas pencucian dan pembilasan gallon 
i. Pengisian gallon dalam ruang tertutup 
j. Tersedia tutup botol baru dan bersih 

 
32 
19 
32 
32 
32 
32 
22 
 

32 
32 
32 

 
100 
59,4 
100 
100 
100 
100 
68,1 

 
100 
100 
100 

 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
10 
 
0 
0 
0 

 
0 

40,6 
0 
0 
0 
0 

31,3 
 
0 
0 
0 

 Rata-rata  92,75  7,19 
 3) Hygiene petugas 

a. Perilaku hygiene dan sanitasi setiap melayani 
konsumen 

b. Perilaku mencuci tangan setiap melayani konsumen 
c. Pakaian kerja bersih dan rapi 
d. Pemeriksaan kesehatan berkala 
e. Keikutsertaan kursus hygiene sanitasi depot air 

minum 

 
13 
 

17 
 

29 
0 
0 

 
40,6 

 
53,1 

 
90,6 

0 
0 

 
19 
 

15 
 
3 
32 
32 

 
59,4 

 
46,9 

 
9,4 
100 
100 

 Rata-rata  36,86  63,14 
 4) Sanitasi depot 

a. Lokasi bebas pencemar dan penularan penyakit 
b. Konstruksi bangunan, lantai, dinding, atap yang baik 
c. Tata ruang terpisah 
d. Pencahayaan 
e. Ventilasi dan kelembaban 
f. Akses kamar mandi dan jamban 
g. Saluran pembuangan air limbah 
h. Tempat sampah tertutup 
i. Tempat cuci tangan 
j. Bebas tikus, lalat dan kecoa 

 
32 
32 
22 
32 
32 
32 
21 
10 
10 
32 

 
100 
100 
68,8 
100 
100 
100 
65,6 
31,3 
31,3 
100 

 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
11 
22 
22 
0 

 
0 
0 

31,3 
0 
0 
0 

34,4 
68,8 
68,8 

0 
 Rata-rata  79,7  20,33 
 Rata-rata nilai total  74,36  25,64 
2 Kualitas Bakteriologis air minum 14 43,75 18 56,25 

PEMBAHASAN 
 
1. Kondisi Sanitasi Depot Air Minum Isi 

Ulang 
1) Bahan Baku 

Kondisi bahan baku yang digunakan 
pada depot air minum isi ulang memili ki nilai 
sebesar 88,12% yang berarti kondisi bahan 

baku memenuhi syarat kelaikan Meskipun 
masih ada bahan baku yang tidak memenuhi 
syarat namun dengan didukung pengolahan 
dan sanitasi yang baik dapat menghasilkan 
produk yang memenuhi syarat kualitas 
bakteriologis air minum. 
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2) Sanitasi Alat 
Sanitasi alat pada depot air minum isi 

ulang memiliki nilai sebesar 92,75%  
sehingga  termasuk dalam kategori memenuhi 
syarat kelaikan. Alat yang baik akan 
menghasilkan produk yang baik pula, apabila 
bahan baku yang digunakan tidak memenuhi 
syarat maka masih bisa menghasilkan produk 
yang baik jika alat dan proses produksi 
memenuhi syarat tetapi jika alat dan proses 
produksi tidak memenuhi syarat maka produk 
yang dihasilkan pasti tidak memenuhi syarat. 

 
3) Hygiene Petugas 

Hygiene petugas depot air minum isi 
ulang memiliki nilai sebesar 36,86% sehingga 
termasuk dalam kategori tidak memenuhi 
syarat kelaikan. Hal ini akibat kurangnya 
kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki 
petugas depot air minum tentang hygiene 
sanitasi depot air minum isi ulang sehingga 
diperlukan pembinaan dari instansi terkait dan 
asosiasi pengusaha depot air minum 
(ASPADA) untuk meningkatkan kesadaran  
dan pengetahuan petugas depot air minum 
untuk meningkatkan kualitas produk dan 
mendapatkan jaminan keamanan produk air 
minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat. 

Namun tidak semua pengusaha depot 
air minum dengan sukarela datang memenuhi 
undangan pertemuan pembinaan oleh Dinas 
Kesehatan dan ASPADA, oleh karena 
diperlukan suatu kegiatan rutin yang bisa 
mengumpulkan semua pengusaha depot air 
minum yang sifatnya mengikat misalnya 
dalam setiap pertemuan pembinaan diselingi 
dengan acara arisan sehingga lebih menarik 
untuk dihadiri oleh para pengusaha depot air 
minum. 

Meskipun kondisi bahan baku dan 
sanitasi alat serta sanitasi depot memenuhi 
syarat belum tentu  menghasilkan produk air 
minum yang memenuhi syarat pula, hal ini 
karena petugas lah yang bersentuhan  langsung 
dengan produk bisa menjadi sumber pencemar. 

 
4) Sanitasi Depot 

Sanitasi depot air minum isi ulang 
memiliki nilai sebesar 79,7% sehingga  
termasuk dalam kategori memenuhi syarat 
kelaikan. Tempat/depot merupakan salah satu 
penentu kualitas bakteriologis air minum yang 
dihasilkan karena depot menjadi tempat 
masuknya sumber cemaran baik dari lokasi 

depot maupun fasilitas-fasilitas yang tersedia 
pada depot air minum. Depot air minum 
hendaknya menyediakan fasilitas pendukung  
sanitasi  seperti  SPAL,  tempat  cuci  tangan, 
tempat sampah. 

Dari keseluruhan aspek kondisi 
sanitasi depot air minum diperoleh nilai rata-
rata total dengan kategori memenuhi syarat 
kelaikan sebesar 74,36%. 

 
2. Kualitas Bakteriologis 

Dari data pada tabel 1 jumlah depot air 
minum yang terkontaminasi  bakteri  coli form  
lebih banyak (56,25%) jika dibandingkan 
dengan depot air minum yang tidak 
terkontaminasi bakteri coliform. 

Kualitas bakteriologis air minum 
merupakan penentu layak tidaknya air minum 
isi ulang dikonsumsi masyarakat. Kualitas 
bakteriologis yang memenuhi syarat dapat 
diperoleh dari kondisi bahan baku yang baik, 
sanitasi alat yang baik, hygiene petugas yang 
baik dan sanitasi depot yang baik pula. Masing-
masing aspek mempunyai peran yang saling 
mendukung dalam menghasilkan produk yang 
memenuhi syarat. 

 
3. Hubungan Kondisi Sanitasi Depot Air 

Minum Isi Ulang dengan Kualitas 
Bakteriologis 

a. Hubungan Kondisi Sumber Air Baku 
dengan Kualitas Bakteriologi Air Minum Isi 
Ulang 

Hasil analisa hubungan kualitas 
bakteriologis air baku dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang menunjukkan 
p>α   dimana   α=0,05 dan p = 0,051 dengan 
keeratan hubungan sebesar 0,327, maka 
pembuktian H0 diterima yaitu “Tidak ada 
hubungan antara kualitas bahan baku dengan 
kualitas bakteriologis air minum isi ulang”. 

Hasil analisa hubungan kepemilikan 
bukti tertulis sumber air dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang menunjukkan 
p> 0,05 dimana p = 0,854, maka H0 diterima 
yaitu “ Tidak ada hubungan antara kepemilikan 
bukti tertulis sumber air dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang”. 

 
b. Hubungan Sanitasi Alat dengan Kualitas 

Bakteriologis Air Minum Isi Ulang 
Hasil analisa hubungan peralatan 

masih dalam masa pakai dengan kualitas 
bakteriologis air minum menunjukkan bahwa 
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x2 hitung  lebih  besar  dari  x2 tabel  yaitu  17,029  
>  3,841  maka  H1 diterima yaitu “Ada 
hubungan antara peralatan masih dalam masa 
pakai atau tidak dengan kualitas bakteriologis 
air minum isi ulang” dengan keeratan 
hubungan sebesar 0,589. 

Hasil analisis hubungan penggunaan 
alat sterilisasi dan desinfeksi secara benar 
dengan kualitas bakteriologis air minum isi 
ulang menunjukkan bahwa p = 0,009, maka p 
≤ 0,05 sehingga H1 diterima yaitu : “Ada 
hubungan antara penggunaan alat sterilisasi 
dan desinfeksi secara benar dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang” dengan 
keeratan hubungan sebesar 0,417. 

 
c. Hubungan Higiene Petugas dengan Kualitas 

Bakteriologis Air Minum Isi Ulang 
Hasil analisis hubungan perilaku 

higienis dan sanitasi petugas setiap melayani 
konsumen dengan kualitas bakteriologis air 
minum isi ulang menunjukkan x2 hitung > x2 

tabel dimana sehingga  28,150  >  3,841  
sehingga  H1 diterima  yaitu  :  “Ada hubungan 
antara perilaku higienis dan sanitasi petugas 
setiap melayani konsumen dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang” dengan 
keeratan hubungan sebesar 0,684. 

Hasil analisis hubungan perilaku 
petugas mencuci tangan setiap melayani 
konsumen dengan kualitas bakteriologis air 
minum  isi  ulang  menunjukkan  p  =  0,011  
dimana  p  <  0,05 sehingga H1 diterima yaitu : 
“Ada hubungan antara perilaku petugas 
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
setiap melayani konsumen dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang“ dengan 
keeratan hubungan sebesar 0,410. 

Hasil analisis hubungan antara 
penggunaan pakaian kerja yang bersih dan rapi 
dengan kualitas bakteriologis air minum isi 
ulang  menunjukkan  p  =  0,109  dimana  p  >  
0,05  sehingga  H0 diterima yaitu : “Tidak ada 
hubungan antara penggunaan pakaian kerja 
yang bersih dan rapi dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang”. 

 
d. Hubungan Sanitasi  Depot dengan Kualitas 

Bakteriologis Air Minum Isi  Ulang 
Hasil analisis hubungan tata ruang 

terpisah dengan kualitas bakteriologis air 
minum isi ulang menunjukkan bahwa p = 
0,290 dimana  p  >  0,05  sehingga  H0  diterima  
yaitu  :  “Tidak  ada hubungan antara tata ruang 

yang terpisah dengan kualitas bakteriologis air 
minum isi ulang” 

Hasil analisis hubungan antara 
tersedianya saluran pembuangan air limbah 
dengan kualitas bakteriologis air minum 
menunjukkan  bahwa  p  =  0,001  dimana  p  ≤  
0,05  sehingga  H1 diterima yaitu : “Ada 
hubungan antara tersedianya saluran 
pembuangan air limbah yang alirannya lancar 
dan tertutup dengan kualitas bakteriologis air 
minum isi ulang” , dengan keeratan hubungan 
sebesar 0,481. 

Hasil analisis hubungan tersedianya 
tempat sampah  tertutup dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang didapatkan p 
= 0,005 dimana p ≤ 0,05 sehingga H1 diterima 
yaitu: “Ada hubungan antara tersedianya 
tempat sampah yang tertutup dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang”, dengan 
keeratan hubungan sebesar 0,442. 

Hasil analisis hubungan antara 
tersedianya tempat cuci tangan dengan kualitas 
bakteriologis air minum menunjukkan p = 
0,005  dimana  p  ≤  0,05 sehingga  H1  diterima  
yaitu : “Ada hubungan antara tersedianya 
tempat cuci tangan dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang” , dengan 
keeratan hubungan sebesar 0,442. 

 
PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 
1) Aspek kondisi sanitasi depot air minum isi 

ulang yang meliputi kondisi bahan baku, 
sanitasi alat, hygiene petugas dan sanitasi 
depot dalam kondisi memenuhi syarat 
kelaikan yaitu sebesar 74,36%. 

2) Terdapat   56,25%   air   minum   isi   ulang   
yang dikonsumsi masyarakat di 
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tidak 
memenuhi syarat kualitas bakteriologis air 
minum. 

3) Terdapat hubungan aspek kondisi sanitasi 
depot air minum isi ulang dengan kualitas 
bakteriologis air minum isi ulang di 
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi 
 

2. Keterbatasan Penelitian 
1) Penelitian ini hanya meneliti aspek kondisi 

sanitasi depot air minum isi ulang 
dihubungkan dengan kualitas bakteriologis 
air minum pada parameter MPN Coli form 
saja, tidak meneli ti jenis bakteri coliform 
yang terkandung di dalam air minum isi 
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ulang. 
2) Penelitian ini belum meneliti pengaruh 

kualitas bakteriologis air minum isi ulang 
terhadap kesehatan konsumen. 

3) Penelitian melibatkan sampel dalam jumlah 
terbatas yaitu hanya di tingkat kecamatan. 

 
3. Saran 
1) Untuk produsen dan pekerja depot air 

minum isi ulang 
a. Memeriksakan produknya secara 

berkala agar diketahui perubahan 
kualitasnya. 

b. Mengikuti pembinaan dari pihak 
berwenang untuk mendapatkan 
informasi yang bisa digunakan dalam 
mempertahankan atau meningkatkan 
kualitas produknya. 

c. Bagi produsen air minum isi ulang 
hendaknya lebih memperhatikan 
peralatan yang digunakan terutama 
dalam pemeliharaan, masa pakai 
peralatan dan penggunaan yang sesuai. 
Perlu memperhatikan kondisi 
lingkungan sebaiknya jangan dicampur 
dengan usaha lain. 

d. Bagi para pekerja selalu berperilaku 
higienis dan sanitasi, selalu mencuci 
tangan dengan sabun sebelum melayani  
konsumen  dan mengenakan pakaian 
kerja yang rapi dan bersih 

e. Memasang hasil pemeriksaan 
laboratorium terbaru  sebagai salah satu 
bentuk upaya menunjukkan pada 
konsumen bahwa produknya aman 
sekaligus sebagai kontrol dari konsumen 
kepada produsen 

 
 
2) Untuk instansi terkait (Dinas Kesehatan, 

Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan 
ASPADA ) 
a. Melakukan koordinasi dan kerjasama 

yang kontinyu dan berkesinambungan 
dalam melaksanakan pengawasan 
kualitas air minum. 

b. Perlu peningkatan inspeksi dalam 
pengawasan depot air minum isi ulang 
dan juga lebih melibatkan organisasi 
yang mewadahinya (ASPADA = 
Asosiasi  Pengusaha  Depot  Air Minum 
Isi Ulang). 

c. Perlu diadakan pelatihan khusus hygiene 
sanitasi operator depot air minum isi 

ulang. 
d. Mengadakan pemeriksaan kesehatan 

petugas depot air minum isi ulang secara 
berkala. 

3) Untuk masyarakat 
a. Lebih jeli dalam menentukan depot air 

minum yang akan dibeli produknya, 
yaitu depot yang memeriksakan 
produknya secara rutin. 

b. Mencari informasi dari berbagai media / 
sumber tentang air minum isi ulang dan 
pengawasannya. 

c. Sebaiknya air minum dimasak terlebih 
dahulu sebelum dikonsumsi. 

d. Mengajukan keluhan kepada produsen 
apabila produsen tidak bisa 
menunjukkan hasil pemeriksaan 
laboratorium  terbaru. 
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