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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Air memiliki peranan yang sangat vital bagi kehidupan semua makhluk di 

muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk hidup selalu membutuhkan air untuk 

segala keperluan. Menurut WHO, manusia di negara berkembang memerlukan air 

sebanyak 30-60 liter/orang/hari. Namun, kebutuhan manusia terhadap air semakin 

hari semakin beragam. Pemanfaatan yang terus menerus tanpa diimbangi dengan 

upaya pelestarian akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah pencemaran 

dan menurunnya kualitas air. Sehingga, diperlukan usaha untuk menjaga 

lingkungan agar air di muka bumi tetap baik kualitas dan kuantitasnya. 

      Air minum yang aman, sanitasi dan hygiene sangat penting untuk kesehatan 

dan kesejahteraan manusia. WHO memperbarui strategi mereka yang membahas 

tentang air, sanitasi, dan hygiene yang tercantum dalam “WHO Water, Sanitation 

And Hygiene Strategy 2018-2025”. Safe Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) 

tidak hanya sebagai syarat untuk kesehatan, tetapi berkontribusi terhadap mata 

pencaharian, kehadiran di sekolah dan harga diri serta membantu menciptakan 

komunitas yang tangguh yang tinggal di lingkungan yang sehat. Air minum yang 

tidak aman dapat mengganggu kesehatan melalui penyakit seperti diare. Selain 

itu, kontaminasi kimiawi air juga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan, 

baik yang berasal dari alam seperti arsenik dan fluorida, atau antropogenik seperti 

nitrat. Kondisi WASH yang buruk masih menyebabkan 842.000 kematian diare 

setiap tahun dan menyebabkan penyakit lain seperti gizi buruk, NTD dan kolera 

(WHO, 2018).  
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      Menurut Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air Minum, 

yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau 

tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, 

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan 

parameter tambahan. Salah satu parameter yang berhubungan langsung dengan 

kesehatan adalah mikrobiologis yang terdiri dari E.coli dan total coliform. 

Parameter mikrobiologis sebagai indikator yang menandakan adanya pencemaran 

di dalam air. Kadar maksimum parameter mikrobiologis yang diperbolehkan 

adalah 0/100 ml sampel yang artinya tidak boleh ada sama sekali dalam air 

minum. Keberadaan kontaminan mikrobiologis dalam air minum dapat 

mengakibatkan waterborne disease. 

      Waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan melalui air minum yang 

mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi 

sakit (Priyanto, 2011). Salah satu waterborne disease adalah diare. Menurut 

WHO, Diare terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan 4% dari semua kematian 

dan 5% mengalami cacat. Diare paling sering disebabkan oleh infeksi saluran 

pencernaan yang membunuh sekitar 2,2 juta orang secara global tiap tahun, dan 

kebanyakan dialami oleh anak-anak di negara berkembang.  

      Higiene seseorang mempengaruhi kualitas mikrobiologis air minum. Seperti 

yang dijelaskan menurut penelitian (Rahayuningsih, 2017) yang menyatakan 

bahwa ada hubungan antara higiene penjamah dengan kualitas mikrobiologis pada 

minuman es coklat. Kualitas bakteriologis ar bersih memiliki hubungan dengan 

kejadian diare dengan nilai p=0,010 (p < α) (Sidhi et al., 2016). 
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Pada balita yang mengonsumsi air dengan kualitas bakteriologis air minum yang 

tidak memenuhi persyaratan mempunyai risiko diare sebesar 2,2 kali lebih besar 

daripada yang memenuhi (Nurpauji et al., 2015).  

      Higiene perorangan berhubungan dengan kejadian diare. Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Saerang et al., 2017), yang menyatakan bahwa berdasarkan 

hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan antara higiene perorangan 

dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Tosuraya Barat dengan p value = 

0,020 (p<0,05). Selain itu pada penelitian (Melvani, 2019) menyatakan bahwa 

higiene sanitasi makanan dan minuman yang buruk berisiko untuk terjadinya diare 

pada balita dibandingkan dengan responden dengan higiene sanitasi yang baik. 

      Upaya menjaga sanitasi lingkungan merupakan hal yang penting. Karena jika 

sanitasi kurang maka akan memperbesar risiko seseorang terkena diare. Seperti 

yang dijelaskan dalam penelitian (Tambuwun et al., 2015) bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada 

anak usia sekolah di wilayah kerja Puskesmas Bahu Manado dimana OR sebesar 

10,769 yang artinya sanitasi lingkungan yang buruk berisiko 10,769 menyebabkan 

diare. 

      Ketersediaan air di Indonesia mencapai 694 milyar m
3
/tahun. Hal ini 

membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang bisa 

dimanfaatkan. Namun, saat ini baru 23% yang sudah dimanfaatkan, diantaranya 

sekitar 20% untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, kota, dan 

industri. Sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk irigasi (Hartoyo, 2010).  

      Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap layanan sumber air minum layak di Jawa Timur pada tahun 2019 
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sebesar 43,38%. Kota Surabaya tercatat sebesar 10,08% rumah tangga memiliki 

akses terhadap sumber air minum layak dan sisanya tidak layak. 

      Sebagai upaya penyediaan air yang dapat langsung diminum, Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia memberikan inovatif air kran yang 

langsung bisa diminum. Beberapa program di Indonesia yang telah berjalan 

diantaranya Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan Kran Air Siap Minum (KASM) 

yang prinsipnya sebenarnya sama, yakni menyediakan air yang dapat langsung 

diminum pada fasilitas publik yang berasal dari kran. ZAMP lebih dahulu 

beroperasi daripada KASM, yakni pada tahun 2004. Perbedaannya, ZAMP 

didistribusikan untuk pelanggan di satu zona dan diharapkan air yang keluar pada 

zona tersebut sudah layak untuk minum, sedangkan KASM merupakan unit yang 

lebih kecil dan dibuat untuk di satu lokasi di sekitar fasilitas umum. 

      Di Indonesia, kota yang telah menerapkan sistem ZAMP sebagai kota 

percontohan adalah Medan, Bogor, dan Malang. Kemudian di tahun berikutnya 

diikuti kota-kota lain seperti Buleleng, Tangerang, DKI Jakarta, Palembang, 

Banjar, Magelang, Surabaya dan Padang. Kota yang telah menerapkan KASM 

adalah Surabaya, Sidoarjo, Semarang, dan Palembang. 

      Di Jawa Timur, kota-kota yang telah menerapkan sistem ZAMP adalah 

Malang dan Surabaya. Malang merupakan salah satu kota percontohan ZAMP dan 

mulai beroperasi lebih dahulu yakni pada tahun 2004. Kota Surabaya lebih dahulu 

menerapkan KASM yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Kemudian pada 

tahun 2018 mulai dibangun ZAMP dan beroperasi pada tahun 2019.  Sementara di 

Sidoarjo, masih menerapkan KASM yang lokasinya berada di Pendopo, SMK 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

5 

 

SKRIPSI                                             HUBUNGAN PERILAKU HIGIENE ...                            DIAN NOVITASARI 
  

Negeri 1, Kantor Kejaksaan Negeri, dan RSUD Sidoarjo tetapi belum menerapkan 

ZAMP. 

      Salah satu bentuk program penyediaan air minum yang saat ini sedang 

berjalan di Kota Surabaya adalah Kran Air Siap Minum (KASM). KASM 

merupakan salah satu bentuk penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. KASM yang ada di Kota Surabaya 

saat ini sudah tersedia di 28 titik diantaranya, kantor pusat PDAM, Taman 

Mundu, Taman Bungkul, Taman Ronggolawe, Puskesmas Wiyung, SDN 

Kandangan 1, Puskesmas Wiyung, Kampus ITS, Kampus C Unair, RS BDH, 

Kelurahan Jambangan, SMPN 30 Surabaya, SMAN 16 Surabaya, Terminal 

Bratang, SMPN 29 Surabaya, SMKN 5 Surabaya, Kebun Bibit Wonorejo, SMPN 

10 Surabaya, SDN Kedurus 3, Rumah Air Surabaya, Pondok Pesantren Assalafi 

Al-Fitrah, SMAN 3 Surabaya, SMPN 19 Surabaya, SMAN 12 Surabaya, SMPN 

41 Surabaya, SMP 23 Surabaya, Siola, dan Masjid Rahmat. Menurut penelitian 

(Arfiansyah dan Prabawati, 2016), PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

mengalami kendala dalam melakukan sosialisasi yang meliputi kurangnya 

intensitas sosialisasi menyebabkan banyak pengunjung yang kurang tahu cara 

penggunaanya, keberagaman pengunjung, dan kurangnya informasi yang terdapat 

di KASM. Kurangnya informasi yang dimaksud seperti tidak adanya papan nama 

dan petunjuk penggunaan pada kran air tersebut yang menyebabkan masyarakat 

kurang mengetahui kegunaan KASM. Seperti halnya yang dijelaskan dalam 

penelitian (Inassa, 2019), beberapa responden menyatakan bahwa masih terdapat 

beberapa orang yang menggunakan KASM sebagai tempat cuci tangan dan muka 

karena bentuknya seperti wastafel. Sebanyak 76,92% pengguna KASM masih 
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ragu untuk meminumnya. Karena masyarakat masih mengkhawatirkan beberapa 

hal seperti bahan baku serta kurangnya promosi dan informasi tentang 

penggunaannya yang membuat pengunjung lebih memilih meminum air minum 

dalam kemasan daripada air fountain. Jika dalam sehari diasumsikan (2 

liter/orang) berarti dalam sebulan pengeluaran air fountain tersebut 100 liter/hari 

untuk 50 orang pengguna air fountain yang dikhawatirkan dapat berisiko adanya 

kontaminan yang dapat menularkan penyakit terhadap pengguna yang satu dengan 

pengguna lainnya dikarenakan cara penggunaan air fountain yang tidak sesuai 

dengan Standart Operational Procedure (SOP) (Ngasarotun, Narwati dan Thohar, 

2013). Perilaku higiene yang buruk dapat menyebabkan kontaminasi yang 

berbahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti 

perilaku pengguna KASM, sanitasi unit KASM, terhadap kualitas air. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Studi pendahuluan yang dilakukan di 3 unit KASM yakni di Kampus C 

Universitas Airlangga, Taman Bungkul Surabaya, dan SMAN 3 Surabaya pada 

bulan Oktober 2019. Hasil observasi di KASM Kampus C Universitas Airlangga 

yang dilakukan waktu siang hari pada jam kuliah terlihat sepi pengguna. Namun, 

alat dapat berfungsi dengan baik dan secara fisik air tidak berwarna, tidak berbau, 

dan tidak berasa. Observasi di KASM Taman Bungkul dilakukan pada hari 

Minggu. Di sekitar lokasi KASM tidak tersedia fasilitas cuci tangan. Lokasi unit 

KASM dekat dengan taman bermain anak-anak. Perilaku yang ditemukan pada 

saat pengamatan terdapat anak muda yang menempatkan mulutnya terlalu dekat 

dengan kran dan menggunakannya untuk cuci tangan. Selain itu, dijumpai bahwa 

lantai bawah unit KASM basah. Hasil observasi yang dilakukan di SMAN 3 
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Surabaya pada hari efektif sekolah, kran tidak mengeluarkan air dan didapati ada 

runtuhan tanaman yang masuk ke atas cawan. 

      Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas maintenance KASM, 

menghasilkan informasi bahwa terdapat 3 orang petugas maintenance KASM, 

namun tidak ada operator yang menjaga di tempat. Pergantian spare part secara 

rutin dilakukan tergantung umur dan kondisi alat. Operator maintenance yang 

mendapat laporan ketidaksesuaian kualitas air dari pihak laboratorium akan segera 

melakukan perbaikan unit. 

      Petunjuk penggunaan air KASM yang ditempel di setiap unit berisikan 

larangan minum air tersebut menggunakan botol, gelas, dll, mencuci tangan atau 

muka, menempelkan mulut pada kran air saat minum, dan membuang sampah ke 

dalam cawan. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Inassa, 2019), masih terdapat masyarakat yang menggunakan air KASM untuk 

hal lain, seperti cuci tangan dan cuci muka dan mengisi botol minum dengan air 

KASM.  

      Hasil observasi terkait pencantuman laporan pengujian di unit KASM yang 

sempat diteliti pada bulan Oktober 2019 yakni di unit Kampus C Unair dekat 

danau dan Taman Bungkul, untuk di unit Kampus C Unair dekat danau laporan 

terakhir adalah pengujian tanggal 30 Juli 2019. Sedangkan di Taman Bungkul 

data laporan yang dicantumkan terakhir adalah tanggal 21 Desember 2018. 

Seharusnya, laporan pengujian dicantumkan yang terbaru agar masyarakat yang 

ingin meminum air KASM tidak ragu akan kualitasnya. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti perilaku higiene pengguna KASM, 

sanitasi unit KASM, dan kualitas air. 
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      Data terbaru yang telah didapat terkait daftar lokasi, dari total 30 KASM yang 

telah dibangun 2 diantaranya yang berlokasi di Kebun Binatang Surabaya sudah 

tidak beroperasi, RS BDH mengajukan permintaan untuk pindah lokasi, SMA 

Negeri 3, Kelurahan Jambangan, dan SMP Negeri 23, keterangan OFF karena 

sedang maintenance. KASM di titik lainnya dapat berfungsi dengan baik. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

      Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah perilaku higiene, sanitasi unit, 

dan kualitas air. Perilaku higiene pengguna yang diamati meliputi pengetahuan, 

sikap, dan tindakan pengguna pada KASM. Sanitasi unit meliputi keberadaan 

vektor dan rodent dan kebersihan unit KASM. Kualitas air minum yang dianalisis 

berasal dari data sekunder PDAM Surya Sembada Kota Surabaya bulan 

September 2019-Februari 2020 meliputi parameter fisika, kimia, dan 

mikrobiologi. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dari penelitian ini, yaitu: “Bagaimana hubungan perilaku 

higiene pengguna dan sanitasi unit dengan kualitas air pada kran air siap minum 

(KASM) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

      Menganalisis hubungan perilaku higiene pengguna dan sanitasi unit dengan 

kualitas air pada Kran Air Siap Minum (KASM) PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi sistem pengolahan air pada KASM di Kota Surabaya. 

2. Mengidentifikasi perilaku higiene pengguna KASM berdasarkan 

pengetahuan, sikap, dan tindakan. 

3. Mengidentifikasi kondisi sanitasi unit KASM di beberapa titik di Kota 

Surabaya yang meliputi keberadaan vektor dan rodent dan kebersihan unit 

berdasarkan pengalaman pengguna 

4. Mengkaji kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi air KASM selama 6 

bulan pada bulan September 2019-Februari 2020. 

5. Mengidentifikasi kesesuaian persyaratan kualitas air fisik, kimia, dan 

mikrobiologi air KASM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum selama 6 bulan pada bulan September 

2019-Februari 2020. 

6. Menganalisis hubungan perilaku higiene pengguna dengan kualitas air 

KASM. 

7. Menganalisis hubungan sanitasi unit dengan kualitas air KASM. 

8. Menganalisis hubungan perilaku dengan sanitasi unit KASM. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan 

penelitian ilmiah yang berhubungan dengan air minum terutama penelitian 
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yang berhubungan dengan perilaku higiene pengguna, sanitasi unit, dan 

kualitas air KASM. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Sebagai masukan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam 

menerapkan program kran air siap minum sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai informasi kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga 

higiene saat menggunakan KASM, bahaya meminum air yang tercemar, 

serta pengurangan risiko diare terutama yang disebabkan oleh air yang 

tercemar. 

1.5 Orisinalitas 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No. Nama Judul/ 

Universitas/ 

Tahun 

Metode/ 

Variabel 

Tujuan Hasil/Saran 

1. Yuliana 

Ngasarotun

, Narwati, 

Imam 

Thohari 

Kajian 

Tentang 

Kualitas Air 

Fountain 

(Studi 

Kasus Air 

Fountain di 

Taman 

Bungkul 

Kota 

Surabaya)/ 

Jurnal 

Gema 

Kesehatan 

Lingkungan

/ Vol XI No 

1 April 

2013 

Penelitian  

ini termasuk  

penelitian  

deskriptif. 

Pengambi-

lan sampel 

air minum 

mengguna- 

kan metode 

composite  

sampling 

Dependen: 

Kualitas air 

Independen:

fisika, 

kimia, 

mikrobio-

logi air 

Menganali-

sis kualitas 

air fountain 

yang 

meliputi 

kualitas 

fisika, 

kimia, dan 

mikrobiolo-

gi air 

fountain. 

Studi tersebut 

menyimpulkan 

bahwa air 

fountain cocok 

untuk 

dikonsumsi. 

Hasil  

pemeriksaan 

MPN coliform 

sebelum dan 

setelah proses 

pengolahan  

memiliki 

Nilai 0/100  ml  

sampel. Untuk 

memelihara 

kualitas air 

fountain, 

konsumen harus 

mencuci tangan  
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Lanjutan 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No. Nama Judul/ 

Universitas/ 

Tahun 

Metode/ 

Variabel 

Tujuan Hasil/Saran 

     sebelum 

menggunakan air 

air fountain dan 

mengamati 

Standar 

Operating 

Procedure (SOP) 

2. Rizal 

Arfiansyah 

dan Indah 

Prabawati 

Implemen 

tasi 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum 

(PDAM) 

Surya 

Sembada 

Kota 

Surabaya 

(Studi Pada 

Kran Air 

Siap Minum 

(KASM) di 

Taman 

Bungkul 

Surabaya) 

Metode  

penelitian  

yang 

digunakan  

adalah  

deskriptif  

dengan  

pendekatan  

kualitatif. 

Dependen: 

CSR Kran 

Air Siap 

Minum 

(KASM) 

PDAM 

Surya 

Sembada 

Kota 

Surabaya 

Penelitian 

ini 

bertujuan 

untuk 

mendeskrip

sikan 

implementa

si program 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty Bina 

Lingkungan 

PDAM 

Surya 

Sembada 

Kota 

Surabaya 

yang 

berbentuk 

Kran Air 

Siap  

Minum  

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum Surya 

Sembada Kota 

Surabaya 

melaksanakan 

program Kran Air 

Siap Minum 

dengan baik dari 

segi perencanaan, 

namun dalam hal 

pelaksanaan 

masih terdapat 

kendala. Salah 

satu kendala yang 

dialami adalah 

kurangnya 

sosialisasi, 

informasi yang 

terdapat pada 

KASM masih 

terlihat kurang, 

dan tekanan air 

yang kurang 

stabil. 

3. Ista Inassa Persepsi 

Masyarakat 

Kota 

Surabaya 

tentang 

Program 

Kran Air 

Siap Minum 

Jenis 

penelitian 

yang 

dilakukan 

dalam 

penelitian 

tersebut 

adalah 

deskriptif 

dengan  

Menganali-

sis persepsi 

masyarakat 

Kota 

Surabaya 

tentang 

program 

KASM 

PDAM 

Surya  

Hasil persepsi 

masyarakat 

cenderung positif 

dengan adanya 

program KASM, 

manfaat yang 

dirasakan, 

kualitas, dan 

instalasi dari 

KASM. Sikap  
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Lanjutan 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No. Nama Judul/ 

Universitas/ 

Tahun 

Metode/ 

Variabel 

Tujuan Hasil/Saran 

3.  (KASM) 

PDAM 

Surya 

Sembada 

Kota 

Surabaya/ 

Universitas 

Airlangga/ 

2019 

pendekatan 

kualitatif. 

Variabel: 

Persepsi 

masyarakat 

tentang 

program 

KASM 

 

 

Sembada 

Kota 

Surabaya. 

informan 

cenderung baik, 

akan tetapi pada 

tindakan 

informan untuk 

mengonsumsi air 

minum tersebut 

masih ragu 

mengenai 

kualitas dan lebih 

menyukai air 

minum dalam 

kemasan 

4. Denize 

Gomes 

Freitas, 

Rassan 

Dyego 

Romão 

Silva, Luis 

Artur 

Mendes 

Bataus, 

Mônica 

Santiago 

Barbosa, 

Denize 

Gomes 

Carla 

Afonso da 

Silva 

Bitencourt 

Braga, 

Lilian Carla 

Carneiro 

Bacteriolo-

gical Water 

Quality in 

School's 

Drinking 

Fountains 

and 

Detection 

Antibiotic 

Resistance 

Genes/ 

Annals of 

Clinical 

Bacteriologi

cal Water 

Microbiolo- 

gy and 

Antimicro-

bial/ 2017 

Pengumpu- 

lan dan 

budidaya 

mikroorga- 

nisme, 

identifikasi 

bakteri, 

kerentanan 

animikroba, 

ekstraksi 

Plasmid 

DNA, 

Elektrofo- 

resis dalam 

gel agarosa, 

stabilitas 

plasmid, 

konjugasi, 

tes statistik 

Tujuan dari 

penelitian 

ini adalah 

untuk 

menganali- 

sis 

keberadaan 

coliform 

tinja di air 

dan di 

permukaan 

untuk 

minum, 

untuk 

mengidenti-

fikasi 

keberadaan 

plasmid, 

melakukan 

studi 

resistensi 

terhadap 

antibiotik, 

stabilitas 

plasmid dan 

kapasitas 

konjugasi 

bakteri 

Di antara 110 

sampel yang 

diperoleh 21 

negatif. 89 

sampel 

menunjukkan 

mikroba. Sampel 

air dari tombol 

yang mengontrol 

keluaran air, lima 

diantaranya 

terkontaminasi. 

Tidak ada yang 

positif terhadap 

coliform tinja 
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SKRIPSI                                             HUBUNGAN PERILAKU HIGIENE ...                            DIAN NOVITASARI 
  

Lanjutan 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 

No. Nama Judul/ 

Universitas/ 

Tahun 

Metode/ 

Variabel 

Tujuan Hasil/Saran 

5. Rapichan 

Phurisam-

ban dan 

Peter 

Gleick 

Drinking 

Fountains 

and Public 

Health/Pa-

cific 

Institute/ 

2017 

Merangkum 

laporan 

epidemio-

logi dan 

bukti lain 

terkait air 

fountain 

dan masalah 

kesehatan, 

serta 

mengung-

kap masalah 

tersebut 

Mengeks-

plorasi 

perubahan 

yang 

diperlukan 

untuk 

meningkat-

kan kualitas 

dan 

penggunaan 

air fountain 

Hasil penulisan 

menunjukkan 

hanya ada sedikit 

bukti hubungan 

sebab akibat 

antara penyakit 

dan penggunaan 

air fountain. 

Peneliti 

menemukan tujuh 

artikel yang 

diulas sejawat 

terkait dengan 

insiden 

kontaminasi pada 

air fountain, 

tetapi hanya satu 

studi di AS 

menunjukkan 

hubungan yang 

jelas antara 

penyakit dan air 

fountain. 




