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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari bagi makhluk hidup terutama manusia yang digunakan untuk 

minum, memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Berdasarkan data 

perhitungan WHO, kebutuhan air setiap orang di negara-negara maju yaitu 

antara 60 sampai 120 liter per hari. Sedangkan kebutuhan air setiap orang di 

negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yaitu antara 30 sampai 60 

liter per harinya. Manusia membutuhkan air terutama untuk kebutuhan minum 

sehingga air yang digunakan untuk minum harus memenuhi persyaratan yang 

sudah ditentukan agar air tidak menimbulkan dampak seperti sumber penularan 

penyakit bagi manusia (Notoatmojo, 2011). 

Semakin hari kebutuhan komsumsi akan air minum semakin 

meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin 

bertambah, sehingga masyarakat membutuhkan konsumsi air minum yang 

mudah dan lebih praktis diantaranya Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan 

Air Minum Isi Ulang (AMIU). Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan 

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk memenuhi kebutuhan akan air 

minum yang lebih praktis dan higienis. Akan tetapi, harga Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) semakin lama semakin mahal sehingga muncul alternatif 

pemenuhan kebutuhan air minum yang layak untuk dikonsumsi yang praktis 

dan biaya relatif lebih murah yaitu Air Minum Isi Ulang (AMIU) yang berasal 
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dari Depot Air Minum. Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Jawa Timur 

tahun 2013, jumlah pengguna Air Minum Isi Ulang (AMIU) di Kabupaten 

Banyuwangi sebanyak 10.495 keluarga. 

 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pengguna Air Minum Isi Ulang (AMIU) 

berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2013. 

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa jumlah pengguna Air 

Minum Isi Ulang (AMIU) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 berada pada 

urutan ke-5 teratas. Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) tahun 2009-2016, kecenderungan mengkonsumsi Air Minum 

Dalam Kemasan dan atau isi ulang di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya 

meningkat. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga dan sumber air minum 

rumah tangga yang bersumber air dalam kemasan dan atau isi ulang di 

Kabupaten Banyuwangi sebesar 11,34% dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 14,80% (BPS Jatim, 2016).  

Air Minum Isi Ulang (AMIU) mempunyai harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan siap untuk 

langsung diminum tanpa perlu dimasak terlebih dahulu sehingga banyak 
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masyarakat yang beralih pada Air Minum Isi Ulang dan semakin banyak Depot 

Air Minum (DAM) yang bemunculan di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan 

data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, jumlah DAM di Kabupaten 

Banyuwangi mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 333 DAM, 

tahun 2018 sebanyak 395 DAM dan tahun 2019 sebanyak 409 DAM. Pada 

tahun 2017 hingga tahun 2019, terdapat hanya 7 dari 409 DAM yang memiliki 

sertifikat laik higiene sanitasi di Kabupaten Banyuwangi. Dari 333 DAM di 

Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 281 DAM memenuhi syarat higiene sanitasi 

dan 52 DAM tidak memenuhi syarat higiene sanitasi (Dinkes Banyuwangi, 

2017). DAM yang belum memenuhi syarat higiene sanitasi dapat menjadi 

faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kontaminasi oleh bakteri pada Air 

Minum Isi Ulang, salah satunya yaitu bakteri Coliform. Depot Air Minum di 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 yang paling banyak berada di Kecamatan 

Banyuwangi sebanyak 36 DAM. Berikut data jumlah DAM terbanyak di 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 per kecamatan dari 5 urutan yang tertinggi, 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.2 Grafik Jumlah DAM Terbanyak di Kabupaten Banyuwangi per 

kecamatan Tahun 2019 

Berdasarkan gambar 1.2 diketahui bahwa jumlah DAM terbanyak di 

Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 adalah Kecamatan Banyuwangi yang 

berada pada urutan 1. Kecamatan Banyuwangi berada di pusat perkotaan dan 

merupakan basis pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Jumlah kasus diare di 

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sebanyak 32.329 orang. Berdasarkan 

data yang Profil Kesehatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017, 

Kecamatan Banyuwangi merupakan kecamatan dengan kasus diare tertinggi 

urutan kedua di Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah 2258 kasus (6,98%). 

Faktor yang diduga dapat menyebabkan terjadinya diare adalah salah satunya 

diakibatkan oleh kualitas bakteriologis air yaitu kontaminasi bakteri 

diantaranya bakteri Coliform. 

Air minum yang diproduksi oleh Depot Air Minum harus memenuhi 

standar kualitas air minum yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 
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Minum, disebukan bahwa air minum aman untuk dikonsumsi harus memenuhi 

persyaratan kualitas fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Salah satu 

persyaratan kualitas mikrobiologi yaitu kandungan keberadaan bakteri 

Coliform pada air minum yang diperbolehkan maksimal sebesar 0 per 100 ml 

sampel. Artinya, air minum yang dikonsumsi harus aman dan bebas dari 

pencemaran bakteri Coliform. Adanya bakteri Coliform pada sampel air minum 

menunjukkan adanya mikroba pathogen yang bersifat enteropatogenik dan 

toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan diare. 

Apabila tingkat kontaminasi pada air minum isi ulang semakin tinggi maka 

risiko kehadiran bakteri-bakteri pathogen yang lain yang biasa hidup dalam 

kotoran manusia dan hewan juga semakin tinggi.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2019) pada Depot 

Air Minum menunjukkan bahwa dari 32 sampel Air Minum Isi Ulang yang di 

uji didapati 9 sampel positif mengandung bakteri Coliform dengan indeks MPN 

>0/100 ml (28%) tidak memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.  

Penelitian Sri Malem (2008) di Kota Medan menunjukkan bahwa 20% 

DAM di Medan dan 22,2% DAM di Wonogiri tidak memenuhi syarat higiene 

sanitasi. Hal tersebut dikarenakan kedua daerah mempunyai kesamaan yakni 

belum ada peraturan daerah yang mewajibkan higiene sanitasi menjadi salah 

satu syarat dalam mendirikan usaha DAM dan tidak ada pengawasan dari dinas 

terkait dalam menjaga Air Minum Isi Ulang agar DAM tetap menjaga higiene 

sanitasinya agar selalu memenuhi persyaratan yang ada.  Hal lain yang perlu 
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diperhatikan adalah tidak adanya operator yang memiliki sertifikat pelatihan 

operator DAM, operator cenderung tidak menjaga higiene perorangan dan 

sanitasi (Sri Malem, 2008). 

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2004) di Kabupaten 

Demak, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara higiene operator DAM 

dengan jumlah Coliform dalam air minum pada Depot Air Minum di Kabupaten 

Demak. Kontaminasi bakteri Coliform mengindikasikan buruknya kualitas 

DAM. Sumber pencemaran terjadi karena perilaku pekerja yang tidak higienis, 

terutama berkaitan dengan kebersihan tangan. Kebiasaan mencuci tangan 

sangat membantu dalam pencegahan penularan bakteri atau kontaminasi dan 

pencemaran bakteri (Asfawi, 2004). 

Menurut penelitian Putri (2015), apabila air minum yang tidak 

memenuhi syarat kualitas bakteriologis maka dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan seperti penyakit diare. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Jayadisastra (2013) menunjukkan ada hubungan keberadaan bakteriologis 

dalam air minum dengan kejadian diare pada konsumen Air Minum Isi Ulang 

dengan nilai p-value sebesar 0,009. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Bakteriologis Pada Air 

Produksi Depot Air Minum Di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten 

Banyuwangi”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan dengan 

kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 

sebesar 3.661,14 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk 110.310 jiwa dan berada di 

pusat perkotaan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, laju pertumbuhan 

penduduk selalu meningkat per tahun di Kecamatan Banyuwangi pada tahun 

2000-2010 sebesar 0,4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2010-2018 

menjadi 0,53% (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2019). Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019, jumlah DAM terbanyak 

yang ada di Kabupaten Banyuwangi adalah Kecamatan Banyuwangi yang 

berada pada urutan 1 teratas sebanyak 36 DAM dan merupakan kecamatan 

dengan kasus diare tertinggi urutan kedua di Kabupaten Banyuwangi dengan 

jumlah 2258 kasus (6,98%). 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa DAM di 

Kecamatan Banyuwangi diperoleh hasil antara lain banyak DAM yang belum 

memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan Banyuwangi. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017, 

hanya 1 DAM yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi di Kecamatan 

Banyuwangi. Selain itu, ada beberapa DAM yang belum terdaftar di Dinas 

Kesehatan  dan belum memiliki izin usaha depot, sehingga kemungkinan besar 

terjadi pencemaran bakteri seperti bakteri Coliform karena tidak ada 

pengawasan dari Puskesmas terkait atau Dinas Kesehatan. Proses pembersihan 

wadah/galon yang kurang memenuhi standar dan tempat pengisian air tidak 
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ditutup atau dibiarkan terbuka pada saat dilakukan pengisian air pada 

wadah/galon. Selain itu, masih ditemukan operator bekerja sambil merokok, 

tidak menggunakan pakaian kerja khusus yang rapi dan bersih, tidak mencuci 

tangan setiap melayani konsumen terutama saat akan melakukan penanganan 

wadah dan pengisian air minum sehingga kemungkinan besar dapat 

menimbulkan kontaminasi dalam proses pengemasannya serta tidak memiliki 

sertifikat kursus higiene sanitasi operator. Berdasarkan data Puskesmas di 

Kecamatan Banyuwangi pada Februari tahun 2020, hasil pemeriksaan kualitas 

Air Minum Isi Ulang secara bakteriologis didapatkan bahwa terdapat 4 sampel 

(33,3%) dari 12 sampel air produksi DAM yang tidak memenuhi syarat karena 

mengandung bakteri Coliform yakni >0/100 ml. Oleh karena itu, sangat penting 

dilakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kualitasnya agar aman dan 

sehat untuk dikonsumsi karena kualitas bakteriologis pada air produksi Depot 

Air Minum yang tidak memenuhi syarat dapat mengakibatkan keluhan 

kesehatan pada masyarakat sehingga akan mengganggu produktivitas 

masyarakat. 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah  

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah air baku, 

peralatan, pengetahuan dan tindakan higiene operator serta pengawasan 

pada Depot Air Minum. 
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1.3.2 Rumusan masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu “Apakah faktor yang 

berhubungan dengan kualitas bakteriologis pada air produksi Depot Air 

Minum di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan kualitas 

bakteriologis pada air produksi Depot Air Minum di Kecamatan 

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. 

1.4.2  Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik operator (umur, jenis kelamin dan 

tingkat pendidikan) dan karakteristik Depot Air Minum di Kecamatan 

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi 

2. Mengidentifikasi kualitas bakteriologis pada air produksi Depot Air 

Minum di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi 

3. Mengidentifikasi air baku, peralatan, pengetahuan dan tindakan 

higiene operator, serta pengawasan DAM di Kecamatan Banyuwangi, 

Kabupaten Banyuwangi 

4. Menganalisis faktor (air baku, peralatan, pengetahuan dan tindakan 

higiene operator serta pengawasan DAM) yang berhubungan dengan 

kualitas bakteriologis pada air produksi Depot Air Minum di 

Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi 
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1.4.3 Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menerapkan ilmu dan teori yang telah didapakan 

selama perkuliahan mengenai kesehatan lingkungan. Selain itu, 

menambah pengetahuan dan wawasan peneliti pada saat melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan faktor yang berhubungan dengan 

kualitas bakteriologis pada air produksi Depot Air Minum di 

Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi serta meningkatkan 

kemampuannya dalam berkomunikasi, bekerjasama dan berperan 

secara aktif di masyarakat. 

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

dan pemahaman mahasiswa selama proses belajar mengajar sehingga 

dapat memperbaiki mutu dan metode pembelajaran dimana yang akan 

datang dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengawasan pengelolaan 

DAM oleh dinas terkait sebagai upaya peningkatan pembinaan dan 

pengawasan kualitas Air Minum Isi Ulang yang memberikan 

perlindungan terhadap konsumen DAM di Kecamatan Banyuwangi. 
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4. Bagi Depot Air Minum 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada 

pemilik/pengelola Depot Air Minum agar selalu memperhatikan 

kondisi lingkungan, sarana dan prasarana Depot Air Minum serta 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman untuk perbaikan dalam 

proses produksi pengelolaan DAM sehingga kualitas dan pelayanan 

produksi DAM dapat memenuhi syarat yang ditentukan agar aman 

dikonsumsi oleh masyarakat.  

5. Bagi Operator DAM 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada operator 

untuk selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan Depot Air 

Minum. Serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 

bakteriologis air minum yang sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan.  

 


