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ABSTRAK 

Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter 

per hari. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan 

air antara 30-60 liter per hari. Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting 

adalah kebutuhan untuk minum (termasuk untuk masak) air harus mempunyai persyaratan khusus 

agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia. Menurut data dari Dinas Kesehatan 

Kota Manado tahun 2013,  Kelurahan Ranotana Weru juga merupakan tempat dimana kasus 

diare tertinggi yang ada di Kota Manado yang berjumlah 322 kasus. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis kandungan mikrobiologi di Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Kelurahan 

Ranotana Weru Kota Manado Tahun 2014.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi observasional yang bertujuan untuk menganalisis 

kandungan bakteri Escherichia coli dan Coliform di Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) 

Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado Tahun 2014.  

Terdapat 7 depot yang tercemar bakteri E.coli dan Coliform dan 5 depot yang tidak tercemar. 

Terdapat 7 DAMIU yang tidak memenuhi syarat dan 5 DAMIU yang memenuhi syarat sesuai 

dengan Permenkes 492 tahun 2010 dan sesuai dengan hygiene sanitasi fisik melalui checklist.  

 

Kata Kunci : Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), Escherichia coli, Coliform 

 

ABSTRACT 

According to the World Health Organization estimates in developed countries, each person 

requires between 60-120 liters of water per day. While in developing countries, included 

Indonesia, each person requires between 30-60 liters of water per day. Among the water utilities is 

mostlty important for drinking water need (includes for cooking) water must have a special 

requirements for it does not cause the disease to human body. According to data from Manado 

health office in 2013, Ranotana Weru Village is also a highest risk area of diarrhea in Manado 

City that amount to 322 cases. This study aims to analyze microbiology in the depot drinking 

water refill Ranotana Weru Village in Manado City 2014. 

This study was an observational description that was aim to analyze Escherichia coli and 

Coliform bacteria in depot drinking water refill Ranotana Weru Village in Manado City 2014. 

There were 7 depots that has been contaminated with E.coli and Coliform bacteria and there were 

5 depots which was not contaminated. 

There are 7 depots are ineligible and there are 5 depots are qualified in accordance with the 

regulation of minister of health No. 492 of 2010 and in accordance with the physical sanitation 

hygiene through check list.  

 

Keywords: Depot Drinking Water Refill (DAMIU), Escherichia coli, Coliform 
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PENDAHULUAN 

Air adalah materi esensial di dalam 

kehidupan. Tidak ada satupun makhluk 

hidup yang berada di planet bumi ini, yang 

tidak membutuhkan air. Kebutuhan terhadap 

air untuk keperluan sehari-hari di 

lingkungan rumah tangga, ternyata berbeda 

untuk tiap tempat, tiap tingkatan kehidupan 

atau untuk tiap bangsa dan negara. Semakin 

tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat 

pula kebutuhan manusia terhadap air. 

(Suriawiria, 2005).  

Menurut perhitungan WHO di 

negara-negara maju tiap orang memerlukan 

air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan di 

negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia tiap orang memerlukan air antara 

30-60 liter per hari. Diantara kegunaan-

kegunaan air tersebut yang sangat penting 

adalah kebutuhan untuk minum (termasuk 

untuk masak) air harus mempunyai 

persyaratan khusus agar air tersebut tidak 

menimbulkan penyakit bagi manusia. 

(Notoatmodjo, 2010) 

Menurut data dari Dinas Kesehatan 

Kota Manado tahun 2013,  Kelurahan 

Ranotana Weru juga merupakan tempat 

dimana kasus diare tertinggi yang ada di 

Kota Manado yang berjumlah 322 kasus, 

dan berdasarkan dengan wawancara dengan 

masyarakat sekitar Ranotana Weru diketahui 

bahwa sumber air minum yang dikonsumsi 

sehari-hari yaitu menggunakan air minum isi 

ulang. Berdasarkan keterkaitan  hal tersebut 

maka perlu diadakan penelitian tentang 

kandungan bakteri E.coli dan Coliform yang 

adalah salah satu penyebab dari penyakit 

diare yang ada di Kelurahan Ranotana Weru 

Kota Manado. (Dinkes Kota Manado, 2013) 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi 

observasional yang bertujuan untuk 

menganalisis kandungan bakteri Escherichia 

coli dan Coliform di Depot Air Minum Isi 

Ulang (DAMIU) Kelurahan Ranotana Weru 

Kota Manado Tahun 2014. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah Kelurahan 

Ranotana Weru Kota Manado dan waktu 

penelitian adalah bulan Juli - Agustus 2014. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

depot air minum isi ulang (DAMIU) yang 

terdapat di Kelurahan Ranotana Weru Kota 

Manado Tahun 2014 yang berjumlah 12 

depot. Sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh depot air minum isi ulang (DAMIU) 

yang ada di Kelurahan Ranotana Weru Kota 

Manado tahun 2014 yang berjumlah 12 

depot.  

Variabel Penelitian  

Variabel yang akan diteliti adalah jumlah 

kandungan E.coli dan Coliform pada depot 

air minum isi ulang di Kelurahan Ranotana 

Weru Tahun 2014.  

Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara observasi dan wawancara langsung 

kepada pemilik atau karyawan depot dan 

pengukuran sampel melalui pemeriksaan 

labolatorim secara bakteriologis yaitu untuk 

mengetahui jumlah bakteri E.Coli dan 

Coliform dengan menggunakan metode 

Most probable number(MPN). 
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Pengolahan dan Analisis Data 

Data dari hasil kuesioner, checklist dan 

pengukuran secara bakteriologis yang sudah 

didapatkan kemudian dilakukan beberapa 

hal yaitu pengeditan, koding dan skoring, 

entri data dan tabulating. Analisis yang 

digunakan adalah analisis univariat. Analisis 

ini bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian. Analisis ini bisa 

menggambarkan karakteristik responden 

berdasarkan distribusi frekuensi dan 

persentasenya. (Notoatmodjo, 2012) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hygiene Sanitasi Fisik DAMIU 

Tabel 4. Distribusi Kategori Kondisi Higiene 

Sanitasi Fisik Dari 12 DAMIU di Kelurahan 

Ranotana Weru Kota Manado Tahun 2014 

No 
Kondisi Higiene 

Sanitasi Fisik 
N % 

1 Memenuhi Syarat 5 41,7 

2 
Tidak Memenuhi 

Syarat 
7 58,3 

Jumlah 12 100,0 

 

Hasil observasi terhadap kondisi hygiene 

sanitasi fisik pada 12 DAMIU dinilai dengan 

menggunakan format pemeriksaan fisik 

depot air minum isi ulang dari buku 

Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Higiene Sanitasi Depot Air Minum 

Kementerian Kesehatan tahun 2010. Jika 

nilai pemeriksaan (score) di bawah 70 maka 

dinyatakan belum memenuhi persyaratan 

kelayakkan fisik. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4 diatas, 

dapat dijelaskan bahwa kondisi hygiene 

sanitasi fisik yang memenuhi syarat yaitu 5 

DAMIU (41,7%) sedangkan yang tidak 

memenuhi syarat yaitu 7 DAMIU (58,3%).  

Kualitas Bakteriologi Air Minum DAMIU 

Tabel 6. Analisis Mikrobiologi 12 DAMIU 

di Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado 

Tahun 2014 

N

o 

Nama 

Depot 

E.c

oli 

Colifor

m 

Hygien

e 

Sanitasi 

Fisik 

Kriteria 

1 Depot 

I 
2,2 16 

52 TMS 

2 Depot 

II 
>23 >23 

52 TMS 

3 Depot 

III 
>23 >23 

52 TMS 

4 Depot 

IV 
0 0 

89 MS 

5 Depot 

V 
5,1 5,1 

52 TMS 

6 Depot 

VI 
0 0 

92 MS 

7 Depot 

VII 
>23 >23 

52 TMS 

8 Depot 

VIII 
0 0 

89 MS 

9 Depot 

IX 
16 16 

52 TMS 

10 Depot 

X 
0 0 

74 MS 

11 Depot 

XI 
0 0 

89 MS 

12 Depot 

XII 
5,1 5,1 

52 TMS 

 

Berdasarkan hasil analisis tabel 6 diatas 

dapat diketahui bahwa dari 12 DAMIU yang 

ada di Kelurahan Ranotana Weru Kota 

Manado, yang positif (+) tercemar bakteri 

Coliform dan bakteri E.coli adalah 7 

DAMIU dan yang negatif (-) tidak tercemar 
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adalah 5 DAMIU. Hal tersebut sesuai 

dengan standar yang ditetapkan dalam 

Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/ 

2010, bahwa persyaratan kualitas air minum 

untuk kandungan maksimum bakteri 

Coliform dan Escherichia coli yang 

diperbolehkan adalah 0 / 100 ml sampel. 

Dengan demikian air minum isi ulang  di 

Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado 

berdasarkan uji laboratorium dan hasil 

hygiene sanitasi fisik di 12 depot dapat 

dinyatakan memenuhi syarat (MS) 

berjumlah 5 depot sedangkan tidak 

memenuhi syarat (TMS) berjumlah 7 depot. 

Hal ini disebabkan karena tidak melakukan 

pengolahan air minum isi ulang secara tepat 

dan benar seperti: 

1. Kualitas air baku yang digunakan 

Berdasarkan hasil pengamatan 

menggunakan kuesioner didapatkan 

bahwa ada beberapa depot yang 

menggunakan sumber air baku dari 

tempat tertentu yang belum memiliki 

sertifikat sumber air baku, ini bisa 

menjadi tanda bahwa belum tentu 

kualitas air bakunya bisa terjamin. 

Karena jika sumber air baku yang 

digunakan masih baik dalam arti belum 

tercemar serta proses sterilisasi yang 

digunakan sudah memenuhi syarat maka 

kemungkinan besar air minum yang akan 

dihasilkan nanti bisa terjamin 

kualitasnya. (Widiyanti, 2004) 

2. Kualitas alat dan pemeliharaan alat 

Alat yang dipakai dalam mengolah air 

minum juga sangat penting fungsinya, 

karena semakin baik atau semakin 

canggih alat yang digunakan maka dalam 

pengolahan air minum isi ulang juga 

akan semakin baik dan meningkat. 

Berdasarkan pengamatan dan observasi 

langsung di depot masing-masing ada 

beberapa depot yang sudah 

menggunakan alat yang terbaru mulai 

dari tendon penampung air sampai pada 

tabung filter. 

3. Proses Penanganan air minum 

Efektifitas proses pengolahan bahan 

baku menjadi produk air minum 

mungkin juga mempengaruhi kualitas air 

yang dihasilkan. Proses yang dimaksud 

disini meliputi penampungan/ 

penyimpanan bahan baku, penyaringan, 

desinfeksi/sterilisasi, dan higiene sanitasi 

tempat pengolahan air minum atau 

sistem distribusi pada pipa penyalur air 

minum, serta kondisi peralatan yang 

digunakan pada proses pengolahan 

tersebut. 

4. Proses pengangkutan air baku  

Banyak depot yang menggunakan 

sumber air baku dari pegunungan, ini 

memungkinkan harus diangkut oleh 

kendaraan pengangkut air untuk dibawah 

ke setiap depot yang ada. Keadaan tangki 

pengangkutan dan tempat penampungan 

yang kurang bersih dan kotor bisa 

menyebabkan berkembangbiaknya 

bakteri.Peralatan yang digunakan belum 

memenuhi syarat kesehatan. 

5. Lokasi dan Kondisi depot 

Beberapa faktor juga yang dapat 

mempengaruhi kondisi sanitasi 

lingkungan dari depot yaitu tempat 

sampah dan tempat untuk cuci tangan. 

Tidak tersedianya tempat untuk cuci 

tangan pada depot juga dapat 

mempengaruhi hygiene perorangan dari 
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karyawan, sehingga membuat kurangnya 

kesadaran karyawan untuk cuci tangan 

dan mempengaruhi saat pengisian serta 

perlakuan pada galon yang akan diisi. 

Begitupun dengan tempat sampah yang 

layak, harus disediakan ditiap depot agar 

terjaga kebersihan dan tidak 

mempengaruhi saat produksi 

berlangsung. Penelitian sebelumnya 

menyatakan bahwa adanya kontaminasi 

air minum isi ulang dengan bakteri 

adalah karena kondisi disekitar DAMIU 

yang kurang diperhatikan, (Maulita, 

2009) 

6. Pengetahuan petugas depot 

Adanya pengetahuan tentang bagaimana 

mengelolah depot dan menjaga sanitasi 

depot juga sangat berpengaruh bagi 

petugas depot maupun pemilik depot. Ini 

juga harus diperhatikan bagi pemilik 

depot dalam memilih seorang karyawan, 

karena jika seorang petugas depot tidak 

memiliki keahlian khusus dalam 

mengolah depot bisa terjadi kesalahan 

dalam proses produksi air minum seperti 

cara menggunakan alat-alat yang ada. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Terdapat 7 DAMIU yang tercemar 

bakteri E.coli yaitu : Depot I (2,2), Depot 

II (>23), Depot III (>23), Depot V (5,1), 

Depot VII (>23), Depot IX (16), Depot 

XII (5,1).  

2. Terdapat 7 DAMIU yang tercemar 

bakteri Coliformyaitu : Depot I (16), 

Depot II (>23), Depot III (>23), Depot V 

(5,1), Depot VII (>23), Depot IX (16), 

Depot XII (5,1).  

3. Hygiene sanitasi fisik DAMIU 

menggunakan kuesioner dapat diketahui 

bahwa yang memenuhi syarat yaitu 5 

DAMIU (41,7%)  dan yang tidak 

memenuhi syarat yaitu 7 DAMIU 

(58,3%).  

Saran 

1.   Pengawasan yang ketat dari Dinas 

Kesehatan , Puskesmas, dan Disperindag 

terhadap depot air minum isi ulang 

(DAMIU) yang ada di Kelurahan 

Ranotana Weru Kota Manado 

2. Melakukan pembinaan kepada tenaga 

kerja agar lebih memperhatikan Depot 

Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan juga 

selalu mengontrol secara rutin kualitas 

air minum dengan teratur dalam 6 bulan 

sekali. 

3. Difasilitasi oleh pemerintah untuk 

membuat persatuan pengelola depot air 

minum agar supaya pengawasan dan 

pembinaannya menjadi lebih mudah.  
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