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ABSTRAK 

Menurut Riskesdas (2013), Untuk sumber air minum rumah tangga di Indonesia menggunakan air kemasan, air isi 

ulang/depot air minum, air ledeng baik dari PDAM maupun membeli aceran, sumur berpompa, sumur terlindung, 

mata air penampungan air hujan dan air sungai/irigasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meganalisis apakah ada hubungan antara hygiene sanitasi depot air minum isi 

ulang dengan kualitas bakteriologi pada air minum di Kelurahan Bailang dan Molas. Penelitian ini merupakan 

penelitian observasional analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kelurahan Bailang dan Molas Kota Manado pada bulan Mei – November 2014. Populasi dan sampel adalah seluruh 

Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kelurahan Bailang dan di Kelurahan Molas yang berjumlah 7 DAMIU. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara higiene sanitasi DAMIU dengan kualitas bakteriologi air 

minum sebesar 0,143 (p = 0,143 > 0,05). 

Tidak ada hubungan antara higiene sanitasi depot air minum dengan kualitas bakteriologi air minum. Bagi 

Pemerintah dan Instansi terkait agar dapat lebih rutin mengontrol depot-depot air minum isi ulang yang ada 

khususnya depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bailang dan Molas untuk menjaga higiene sanitasi 

DAMIU dan kualitas bakteriologi air minum, agar air minum yang di hasilkan aman untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

Kata Kunci : Higiene Sanitasi, Kualitas Bakteriologi, DAMIU. 

 

ABSTRACT 

According to basic health research (2013), for drink water household source in Indonesia were using sachet water, 

drink water refreshment stand refill, running water, pump wall, water source, and irrigation. 

The objective of this study was to analyze whether there were relationship between hygiene and sanitation drink 

water refreshment stand refill and bacteriology quality on drink water at Bailang and Molas district of Manado city. 

This Study was observational analytic with cross sectional design. This study was doing at Bailang and Molas 

district of Manado city an Mei until November 2014. Population and sample was whole of drink water refreshment 

stand refill at Bailang and Molas district that aggregate of 7 DAMIU. The result showed that the relationship 

between hygiene sanitation DAMIU and bacteriology quality on drink water for 0,143  (p = 0,143 > 0,05).  

There was no relationship between hygiene sanitation drink water refreshment stand refill with bacteriology quality 

of drink water. For the government and related instance to control drink water refreshment stand refill especially 

drink water refreshment stand refill at Bailang and Molas district as routine to kept hygiene and sanitation of 

DAMIU and bacteriology quality of drink water so drink water which produced was safe to consumed by people. 

Keywords : Hygiene Sanitation, Bacteriology quality, DAMIU. 
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan air sangat kompleks antara lain 

untuk minum, masak, mandi, mencuci 

(bermacam-macam cucian), dan sebagainya. 

Menurut perhitungan WHO di Negara-negara 

maju setiap orang memerlukan air antara 60-120 

liter per hari. Sedangkan dinegara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia setiap orang 

memerlukan air antara 30-60 liter per hari. Di 

antara kegunaan-kegunaan air tersebut yang 

sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. 

Oleh karena itu, untuk keperluan minum 

(termasuk untuk makan) air harus mempunyai 

persyaratan khusus agar air tersebut tidak 

menimbulkan penyakit bagi manusia 

(Notoatmodjo, 2011). 

Kecendurungan penduduk untuk 

mengkonsumsi air minum  siap pakai demikian 

besar, sehingga usaha depot pengisian air minum 

tumbuh subur dimana-mana, yang perlu dibina 

dan diawasi kualitasnya agar selalu aman dan 

sehat untuk dikonsumsi masyarakat (Kemenkes 

RI. 2010). Masyarakat kini mulai beralih pada 

air minum isi ulang yang berasal dari depot. Air 

minum ini lebih dikenal dengan air minum isi 

ulang karena masyarakat memperoleh air minum 

ini dengan cara mengisi gallon yang dibawahnya 

di depot air minum. Yang perlu diwaspadai 

dalam mengkonsumsi air minum isi ulang 

adalah pencemaran bakteri Eschericha coli pada 

air minum isi ulang. E. coli dapat menciptakan 

racun yang dapat melemahkan dinding usus 

kecil. Higiene sanitasi adalah upaya kesehatan  

untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-

faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

pencemaran terhadap air minum dan sarana yang 

digunakan untuk proses pengolahan, 

penyimpanan, dan pembagian air minum. Dari 

hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Asfawi pada tahun 2004 tentang faktor yang 

berhubungan dengan kualitas bakteriologis air 

minum isi ulang di Semarang menunjukkan 

kondisi higiene pekerja depot air minum 

sebagian besar berada dalam kategori kurang 

yaitu sebanyak 21 orang (42,9%). Hal ini 

disebabkan karena pekerja tidak selalu mencuci 

tangan sebelum melayani konsumen. Sedangkan 

ditinjau dari kondisi sanitasi depot air minum 

terdapat 18 sampel (36,7%) yang tidak 

memenuhi persyaratan kesehatan.  

Berdasarkan data yang ada di 

Puskesmas Bailang terdapat 7 Depot Air Minum 

Isi Ulang yang berada di wilayah kerja 

Puskesmas Bailang yaitu terdapat di Kelurahan 

Bailang dan Kelurahan Molas. Hasil observasi 

awal yang dilakukan di 7 depot air minum isi 

ulang di Kelurahan Bailang dan Molas terdapat 

6 depot yang tidak kembali melakukan uji 

kualitas air minum atau memiliki sertifikat uji 

kualitas air minum yang tidak valid dan hanya 1 

depot yang memiliki sertifikat uji kualitas air 

minum yang valid. Selain itu sanitasi dari 

beberapa depot tersebut masih ada yang 

ditemukan tidak memenuhi syarat. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Hubungan antra higiene sanitasi 
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depot air minum isi ulang dengan kualitas 

bakteriologi pada air minum dikelurahan 

Bailang dan Molas. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis apakah ada hubungan antara 

hygiene sanitasi depot air minum isi ulang 

dengan kualitas bakteriologi pada air minum di 

Kelurahan Bailang dan Molas. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini 

dilakukan di Depot Air Minum Isi Ulang di 

Kelurahan Bailang dan Kelurahan Molas, 

penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-

Desember 2014. 

Variabel yang di teliti variabel bebas  

higiene sanitasi DAMIU sedangkan variabel 

terikat adalah kandungan Coliform dan E.coli. 

Populasi adalah seluruh Depot Air Minum Isi 

Ulang (DAMIU) di Kelurahan Bailang dan di 

Kelurahan Molas yang berjumlah 7 DAMIU, 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner check list dengan 

menggunakan format pemeriksaan fisik depot air 

minum isi ulang dari buku Pedoman 

Pelaksanaan Penyelenggaraan Higiene Sanitasi 

Depot Air Minum Kementerian Kesehatan tahun 

2010 dan untuk pemeriksaan kualitas 

bakteriologi jumlah Coliform dan E.coli dalam 

air minum menggunakan metode MPN. Uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Fisher Exact. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilaian higiene sanitasi berdasarkan 

pemeriksaan sumber air yang di lihat dari air 

minum, kendaraan  tangki air terbuat dari bahan 

yang tidak melepaskan zat-zat beracun kedalam 

air dan pengangkutan air baku paling lama 12 

jam telah memenuhi syarat sedangkan yang 

tidak memenuhi syarat dilihat dari bahan baku  

semua depot tidak memenuhi syarat dan 

pengangkutan air baku memiliki izin 

pengangkutan air hanya 1 (14,3%) yang 

memiliku bukti tertulis/sertifikat air baku berasal 

dari sumber air tertentu dan 6 (85,7%) yang 

tidak memenuhi syarat. Penilaian higiene 

sanitasi berdasarkan pemeriksaan pengawasan 

proses pengolahan di lihat dari tendon air bahan 

baku terlindung dari sinar matahari dan bahan 

tendon air terbuat dari bahan yang tidak dapat 

melepaskan zat-zat beracun ke dalam air telah 

memenuhi syarat. Penilaian higiene sanitasi 

berdasarkan pemeriksaan tabung filter DAMIU 

di lihat bahwa tabung filter terbuat dari bahan 

food gradedan mudah pemeliharaannya serta 

tahan tekanan tinggi telah memenuhi syarat pada 

7 depot sedangkan yang dapat melakukan sistem 

back washing hanya terdapat 5 (71,4%) depot 

yang memenuhi syarat dan 2 (28,6%) yang tidak 

memenuhi syarat. Penilaian higiene sanitasi 

berdasarkan pemeriksaan micro filter DAMIU di 

lihat bahwa bahan micro filter terbuat dari bahan 

food gradedan terdapat lebih dari satu micro 

filter dengan ukuran berjenjang telah memenuhi 

syarat sedangkan micro filter masih sesuai masa 
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pakai terdapat 6 (85,7%) yang memenuhi syarat 

dan 1 (14,3%) yang tidak memenuhi syarat. 

Penilaian higiene sanitasi berdasarkan 

pemeriksaan peralatan pompa dan pipa penyalur 

air DAMIU di lihat bahwa terdapat pompa 

stainless yang berkekuatan tinggi dan pipa 

penyalur menggunakan bahan food gradetelah 

memenuhi syarat sedangkan hanya 1 (14,3%) 

yang memiliki alat petunjuk tekanan air dan 6 

(85,7%) yang tidak memiliki atau tidak 

memenuhi syarat. Penilaian higiene sanitasi 

berdasarkan pemeriksaan perelatan sterilisasi / 

desinfeksi DAMIU, 7 depot memiliki peralatan 

sterilisasi berupa ultra violet atau ozonisasi dan 

peralatan lainnya yang di gunakan secara benar 

atau telah memenuhi syarat dan 6 (85,7%) depot 

yang memenuhi syarat dan 1 (14,3%) depot 

tidak memenuhi syarat dalam perelatan 

sterilisasi / desinfeksi yang masih dalam masa 

efektif membunuh kuman. 

Penilaian higiene sanitasi berdasarkan 

pemeriksaan pencucian botol (gallon) DAMIU 

di ketahui bahwa ada fasilitas pencucian botol 

(gallon) yang memenuhi syarat hanya terdapat 

pada 2 (28,6%) depot dan yang tidak memenuhi 

syarat sebanyak 5 (71,6%) depot sedangkan ada 

fasilitas pembilasan botol (gallon) di semua 

depot telah memenuhi syarat. 

Penilaian higiene sanitasi berdasarkan 

pemeriksaan pengisian botol (gallon) DAMIU 

bahwa ada fasilitas pengisian botol (gallon) 

dalam ruangan tertutup dan tersedia tutp botol 

baru yang bersih telah memenuhi syarat 

sedangkan pemeriksaan tidak ada stok botol 

(gallon) yang telah di isi lebih dari 1x24 jam 

yang memenuhi syarat terdapat pada 5 (71,43%) 

depot dan yang tidak memenuhi syarat terdapat 

pada 2 (28,6%) depot. Penilaian higiene sanitasi 

berdaarkan pemeriksaan operator DAMIU dari 7 

depot yang ada hanya 3 (42,9%) depot yang 

memenuhi syarat dalam operator yang 

berperilaku hidup bersih dan sehat sedangkan 

yang tidak memenuhi syarat 4 (57,1%) depot 

dan semua operator depot tidak memiliki surat 

keterangan telah mengikuti kursus higiene 

sanitasi depot air minum. Penilaian higiene 

sanitasi berdasarkan pemeriksaan pengawasan 

tikus, lalat dan kecoa ada 6 (85,7%) depot yang 

memenuhi syarat terhindar dari tikus, lalat dan 

kecoa sedangkan 1 (14,3%) depot tidak 

memenuhi syarat. Penilaian berdasarkan 

konstruksi lantai, dinding, dan langit-langit 7 

DAMIU telah memenuhi syarat. Penilaian 

higiene sanitasi berdasarkan pemeriksaan 

pencahayaan ada 2 (28,6%) depot yang 

memenuhi syarat pencahayaan cukup baik 

sedangkan 5 (71,4%) depot tidak memenuhi 

syarat. Pemeriksaan adanya akses terhadap 

fasilitas sanitasi 3 (42,9%)  depot yang  

memenuhi syarat, serta secara umum terlihat 

bersih, rapih dan teratur 4 (57,1%) depot yang  

memenuhi syarat. Sedangkan, ada contoh 

produk air minum sebagai sampel 7 (100%) 

tidak memenuhi syarat. 
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Tabel 1. Distribusi kondisi Higiene Sanitasi Fisika pada 14 DAMIU Di Kelurahan Bailang dan Molas 

 

No. 

 

Objek Observasi 

Hasil Pemeriksaan Total 

MS TMS 

n % n % n % 

 Sumber Air       

1. Bahan baku 0 0 7 100 7 100 

2. Air minum 7 100 0 0 7 100 

3. Pengangkutan air baku memiliki izin pengangkutan air 0 0 7 100 7 100 

4. 

 

Kendaraan tangki air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan 

zat-zat beracun ke dalam air 

7 100 0 0 7 100 

5. Ada bukti tertulis/sertifikat air baku berasal dari sumber air tertentu 1 14,3 6 85,7 7 100 

6. Pengangkutan air baku paling lama 12 jam  7 100 0 0 7 100 

 Pengawasan Proses Pengolahan       

7. Tendon air bahan baku terlindung dari sinar matahari 7 100 0 0 7 100 

8. Bahan tendon air terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-

zat beracun kedalam air 

7 100 0 0 7 100 

 Tabung Filter       

9. Tabung filter terbuat dari bahan food grade  7 100 0 0 7 100 

10. Dimungkinkan dilakukan sistem back washing 5 71,4 2 28,6 7 100 

 Micro filter       

11. Bahan mikro filter terbuat dari bahan food grade 7 100 0 0 7 100 

12. Terdapat lebih dari micro filter (µ) dengan ukuran berjenjang 7 100 0 0 7 100 

13. Micro filter masih sesuai masa pakai 6 85,7 1 14,3 7 100 

 Peralatan Pompa Dan Pipa Penyalur Air       

14. Terdapat pompa stainless yang berkekuatan tinggi 7 100 0 0 7 100 

15. Terdapat alat petunjuk tekanan air  1 14,3 6 85,7 7 100 

16. Pipa penyalur menggunakan bahan food grade 7 100 0 0 7 100 

 Peralatan sterilisasi/desinfeksi       

17. Terdapat peralatan sterilisasi berupa ultra violet atau ozonisasi dan 

atau peralatan desinfeksi lainnya yang berfungsi secara benar 

7 100 0 0 7 100 

18. Peralatan sterilisasi/desinfeksi masih dalam masa efektif membunuh 

kuman 

6 85,7 1 14,3 7 100 

 Pencucian Botol (Gallon)       

19. Ada fasilitas pencucian botol (gallon) 2 28,6 5 71,4 7 100 

20. Ada fasilitas pembilasan botol (gallon) 7 100 0 0 7 100 

 Pengisian Botol (Gallon)       

21. Ada fasilitas pengisian botol (gallon) dalam ruangan tertutup 7 100 0 0 7 100 

22. Tersedia tutup botol baru yang bersih 7 100 0 0 7 100 

23. Tidak ada stock botol (gallon) yang telah diisi, lebih dari 1x24 jam di 

depot air minum 

5 71,4 2 28,6 7 100 

 Operator       

24. Berperilaku hidup bersih dan sehat 3 42,9 4 57,1 7 100 

25. Operator memiliki surat keterangan telah mengikuti kursus higiene 

sanitasi depot air minum 

0 0 7 100 7 100 

 Pengawasan Tikus, Lalat, dan Kecoa       

26. Terhindar dari tikus, lalat, dan kecoa 3 42,9 4 57,1 7 100 

 Lantai, Dinding, Dan Langit-langit       

27. Konstruksi lantai, dinding, dan langit-langit kokoh dan kuat 7 100 0 0 7 100 

 Pencahayaan        

28. Pencahayaan cukup baik 2 28,6 5 71,4 7 100 

 Lain-lain Kegiatan       

29. Ada akses terhadap fasilitas sanitasi 3 42,9 4 57,1 7 100 

30. Secara umum terlihat bersih, rapi dan teratur  4 57,1 3 42,9 7 100 

31. Ada contoh produk air minum sebagai sampel 0 0 7 100 7 100 
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Hasil pemeriksaan Total Coliform dan 

E.coli pada 7 depot air minum isi ulang terdapat 

1 depot air minum isi ulang yang memiliki hasil 

melebihi batas persyaratan kandungan Total 

Coliform dan E.coli yang ditentukan melebihi 0 

per 100 ml dengan hasil masing-masing Total 

Coliform 1,1 dan E.coli 1,1. 

 

Tabel 2. Distribusi kualitas Bakteriologi Air Minum 

No Kode Sampel Kualitas Bakteriologi Air (MPN/100ml) 

Total Coliform  E. Coli  

Hasil Kriteria Hasil Kriteria 

1 Depot 1 0 MS 0 MS 

2 Depot 2 0 MS 0 MS 

3 Depot 3 0 MS 0 MS 

4 Depot 4 0 MS 0 MS 

5 Depot 5 0 MS 0 MS 

6 Depot 6 1,1 TMS 1,1 TMS 

7 Depot 7 0 MS 0 MS 

Tabel 3. Hubungan Higiene Sanitasi dengan Kualitas Bakteriologi 

 

Higiene Sanitasi 

Total Coliform 
pValue 

TMS MS 

n % n % 

0,143 
TMS 1 14,3 0 0,0 

MS 0 0,0 6 85,7 

 

Higiene Sanitasi 

E.coli 
pValue 

TMS MS 

n % n % 

0,143 
TMS 1 14,3 0 0,0 

MS 0 0,0 6 85,7 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa higiene 

sanitasi yang tidak memenuhi syarat dengan 

kandungan total coliform yang tidak memenuhi 

syarat sebanyak 1 (14,3%) depot sedangkan 

higiene sanitasi tidak memenuhi syarat dan 

kandungan total coliform memenuhi syarat tidak 

ada (0,0%). Untuk higiene sanitasi yang 

memenuhi syarat dengan kandungan total 

coliform yang tidak memenuhi syarat tidak ada 

(0,0%) sedangkan higiene sanitasi yang 

memenuhi syarat dengan kandungan total 

coliform yang memenuhi syarat terdapat 6 

(85,7%) depot. Tabel diatas menunjukan bahwa 

nilai probabilitas dari hasil statistic diperoleh 

0,143 dengan tingkat kesalahan (α) 0,05 yang 

artinya tidak ada hubungan antara higiene 
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sanitasi depot air minum isi ulang dengan 

kualitas bakteriologi (total Coliform) air minum 

di Kelurahan Bailang dan Molas. Berdasarkan 

tabel diatas dapat dilihat bahwa higiene sanitasi 

yang tidak memenuhi syarat dengan kandungan 

Escherichia coli  yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 1 (14,3%) depot sedangkan higiene 

sanitasi tidak memenuhi syarat dan kandungan 

Escherichia coli memenuhi syarat tidak ada 

(0,0%). Untuk higiene sanitasi yang memenuhi 

syarat dengan kandungan Escherichia coli yang 

tidak memenuhi syarat tidak ada (0,0%) 

sedangkan higiene sanitasi yang memenuhi 

syarat dengan kandungan Escherichia coli yang 

memenuhi syarat terdapat 6 (85,7%) depot. 

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai 

probabilitas dari hasil statistic diperoleh 0,143 

dengan tingkat kesalahan (α) 0,05 yang artinya 

tidak ada hubungan antara higiene sanitasi depot 

air minum isi ulang dengan kualitas bakteriologi 

(Escherichia coli) air minum di Kelurahan 

Bailang dan Molas. 

 

KESIMPULAN  

1. Hasil penelitian higiene sanitasi dengan 

menggunakan pedoman pelaksanaan 

penyelenggarakan higiene sanitasi depot air 

minum menunjukan bahwa secara 

keseluruhan sebesar 6 depot (85,7%) telah 

memenuhi syarat dan 1 depot (14,3%) yang 

tidak memenuhi syarat. 

2. Hasil pemeriksaan laboratorium 

menggunakan metode MPN didapatkan 1 

depot yang tidak memenuhi syarat atau 

tercemar oleh Total Coliform dan 

Escherichia Coli dan 6 depot telah 

memenuhi syarat. 

3. Hasil uji Fisher Exact menunjukan bahwa 

higiene sanitasi depot tidak ada hubungan 

dengan total coliform. 

4. Hasil uji Fisher Exact menunjukan bahwa 

higiene sanitasi depot tidak ada hubungan  

dengan E.coli.  

 

SARAN  

1. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait agar 

dapat lebih rutin memperhatikan depot-

depot air minum isi ulang yang ada 

khususnya depot air minum isi ulang yang 

ada di Kelurahan Bailang dan Molas untuk 

menjaga higiene sanitasi DAMIU dan 

kualitas bakteriologi air minum, agar air 

minum yang di hasilkan aman untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat. 

2. Bagi depot air minum isi ulang yang belum 

memenuhi syarat agar dapat lebih 

memperhatikan higiene sanitasi depot mulai 

dari peralatan yang digunakan, higiene 

operator yang melayani konsumen, 

bangunan depot, pencahayaan depot, 

pengawasan tikus, lalat dan kecoa sesuai 

yang telah ditetapkan dalam pedoman 

pelaksaan penyelenggaraan higiene sanitasi 

depot air minum dan untuk depot yang tidak 

memenuhi syarat bakteriologi dapat secara 

rutin melakukan pemeriksaan kualitas  
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bakteriologi air minum agar air minum yang 

dihasilkan tidak lagi tercemarbakteri Total 

coliform dan Escherichia coli dan bisa 

menghasilkan air yang baik untuk 

konsumen.   

3. Untuk depot yang higiene sanitasi dan 

kualitas bakteriologi sudah memenuhi syarat 

agar dapat mempertahankan kualitas yang 

sudah ada dan tetap melakukan secara rutin 

pemeriksaan  kualitas bakteriologi air 

minum.   
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