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ABSTRAK 
 
 

 Tingginya kebutuhan terhadap air minum layak konsumsi menyebabkan 
meningkatnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi air minum curah karena 
lebih praktis, higienis dan harga yang lebih terjangkau. Namun masih banyak 
Depot Air Minum yang belum memenuhi persyaratan kualitas air minum yang 
telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas bakteriologis 
air baku dan air minum di Depot Air Minum, personal hygiene dan kejadian diare 
di kelurahan Sememi, kecamatan Benowo. 
 Penelitian ini merupakan survey analitik yang dilaksanakan dengan 
rancangan cross sectional. Wawancara dilakukan pada 100 responden yang 
merupakan pengguna air minum curah yang diambil dari populasi menggunakan 
simple random sampling. Wawancara juga dilakukan pada penjamah di Depot Air 
Minum. Selain wawancara dilakukan observasi mengenai kondisi dan jenis 
desinfeksi yang digunakan, dan pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan 
sampel air. Variabel yang diteliti yaitu kualitas bakteriologis air minum sebagai 
variabel bebas sedangkan kejadian diare sebagai variabel terikat. Variabel lain 
yang juga ditelitili diantaranya lama penggunaan air minum, lama penyimpanan 
air minum dan personal hygiene konsumen. 
 Hasil pemeriksaan sampel pada air baku 6 depot, semua sampel 
menunjukkan adanya pertumbuhan E. coli, sedangkan setelah melalui proses 
pengolahan 2 depot tidak memenuhi syarat. Personal hygiene penjamah pada 6 
depot tidak memenuhi syarat. Prevalensi kejadian diare pada konsumen pengguna 
air minum yaitu 16%. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara kualitas bakteriologis air minum (p value=0,22), lama 
penggunaan air minum (p value=0,76), lama penyimpanan air minum (p 
value=0,84), dan personal hygiene konsumen (p value=0,45) dengan kejadian 
diare. 
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penderita diare memiliki 
kecenderungan mengonsusi air minum yang tidak memenuhi syarat. Penderita 
juga cenderung memliki personal hygiene yang buruk . 11 dari 16 penderita diare 
mengonsumsi air minum isi ulang tidak memenuhi syarat. Penyuluhan penting 
dilakukan pada penjamah terkait hygiene sanitasi penjamah. Pengawasan kepada 
Depot Air Minum juga penting untuk mencegah dan mengurangi timbulnya risiko 
kesehatan dari air minum yang dihasilkan. 
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