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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa modernisasi saat ini, perkembangan ekonomi sangat 

berkembang pesat. Kebutuhan manusia sangat bermacam-macam, namun jika 

dilihat dari tingkatannya kebutuhan manusia dibedakan menjadi tiga yaitu 

kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Manusia tidak 

sanggup lepas dari sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan hidup, mulai 

dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur. Salah 

satu contoh ketergantungan manusia pada sumber daya alam adalah air, air 

termasuk sumber daya alam yang melimpah sebab dapat ditemukan di setiap 

tempat di permukaan bumi. Air memiliki kedudukan penting dan kegunaan yang 

cukup besar bagi kelangsungan makhluk hidup paling utama manusia, apabila 

tidak ada sumber daya air, maka bisa dipastikan tidak ada lagi kehidupan. Selain 

oksigen, air juga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Lebih dari 

70% tubuh manusia terdiri dari air. Dalam tubuh manusia air mempunyai 

bermacam peran, mulai dari mengendalikan temperatur badan hingga 

menyalurkan nutrisi  ke sel-sel tubuh.  

Banyak sekali manfaat yang diberikan oleh air, sehingga kualitas air yang 

bersih dan sehat sangat perlu diperhatikan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil 

dari manfaat air tersebut yaitu, untuk kepentingan rumah tangga seperti air 
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minum, air mandi dan sebagainya. Air yang digunakan masyarakat untuk 

keperluan sehari-hari terutama minum harus memenuhi persyaratan kesehatan 

untuk menghindari munculnya penyakit ataupun gangguan yang diakibatkan atau 

ditularkan melalui air. Sebagian besar kebutuhan air minum masyarakat selama 

ini dipenuhi dari air sumur serta pula air yang sudah diolah oleh Perusahaan Air 

Minum (PDAM). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002, 

air minum ialah air yang telah lewat proses pengolahan maupun tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi ketentuan kesehatan dan dapat langsung diminum . 

Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran air di 

perkotaan saat ini. Yang pertama adalah kenaikan jumlah penduduk yang sangat 

cepat dan sungai-sungai yang jadi sumber air minum telah tercemar diakibatkan 

oleh kerusakan alam, kedua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat seperti 

membuang berbagai macam limbah mulai dari limbah rumah tangga, sampah 

organik sampai limbah pabrik dapat juga menimbulkan pencemaran air. Hal ini 

menjadi alasan mengapa air minum dalam kemasan (AMDK) yang disebut-sebut 

memakai air pegunungan banyak dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan.1 Selain 

kualitas kesehatan air kemasan (AMDK)  yang telah terjamin, alasan lain 

masyarakat lebih cenderung menggunakan air kemasan (AMDK) adalah lebih 

praktis. Banyaknya peminat dalam penggunaan air kemasan (AMDK)  membuat 

para pemproduksi air kemasan memberikan berbagai macam harga air kemasan 

                                                           
1 Dwi Putri Agustin, ”Hubungan Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Dengan Jumlah Bakteri 

Escherichia coli Dalam Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Sumbarsari Kabupaten Jember”, Skripsi 

Sarjana Pendidikan , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, 2015, hlm 2. 
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(AMDK), mulai dari yang mahal hingga yang murah. Sehingga dengan berbagai 

macam penawaran harga tersebut membuat konsumen mencari alternatif baru 

yang lebih murah.2 

Perbedaan harga produk air kemasan (AMDK) menimbulkan inovasi baru 

dalam dunia usaha, yang saat ini sering disebut sebagai usaha Air Minum Depot. 

Air minum ini lebih diketahui oleh masyarakat dengan air minum isi ulang. 

Dikarenakan untuk mendapatkan air minum ini hanya dengan cara mengisi galon 

yang kosong ke depot air minum tersebut. Harga air minum isi ulang yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha ini jauh lebih murah dibanding dengan harga air 

minum dalam kemasan yang sering dijual di Indomaret, toko-toko. Fenomena ini 

yang menimbulkan air minum isi ulang bermunculan.  

Air minum yang dihasilkan dari depot air isi ulang harus memenuhi 

persyaratan kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907 

tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Air 

minum isi ulang yang dihasilkan akan aman dan layak konsumsi sesuai dengan 

persyaratan kesehatan jika ada upaya penyelenggaraan higiene sanitasi depot air 

minum. Air minum isi ulang yang tidak memperhatikan keamanan dan 

kehigienisannya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907 tahun 2002 

tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum dapat menjadi risiko 

yang membahayakan kesehatan para pengkonsumsi.  

                                                           
2 NE Pracoyo, Penelitian Bakteriologi Air Minum Isi Ulang Di Daerah Jabotabek, Cermin 

Kedokteran, Jakarta, 2006, hlm 4. 
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Pemilik depot air minum merupakan orang yang paling bertanggung 

jawab dalam usaha depot air minum. Oleh karena itu, pemilik harus mengetahui 

higiene sanitasi depot air minum. 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. Hal ini diperlukan agar 

pemilik depot air minum dapat lebih memahami dan menerapkan cara produksi 

yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh beredarnya air minum dari 

depot air minum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Pemilik harus 

melakukan pengawasan sanitasi pada setiap tahap-tahapan produksi sehingga 

dapat menjamin keamanan dan kelayakan air minum untuk dikonsumsi. 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya ditulis UUPK) memberikan perlindungan hukum kepada setiap 

konsumen mengenai hak-haknya. Salah satu hak-hak konsumen tersebut diatur 

dalam Pasal 4 huruf (a) bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 4 

huruf (c) mengatur bahwa, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya 

Pasal 7 huruf (b) UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang-

barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan, serta Pasal 7 huruf (d) pelaku usaha wajib menjamin mutu barang 
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dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Hal tersebut di atas sesuai 

dengan tujuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam  Pasal 3 huruf (d) 

yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi serta Pasal 3 huruf (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur 

dan bertanggung jawab dalam berusaha. 

Pengetahuan masyarakat selaku konsumen air minum isi ulang masih 

belum mengerti bagaimana pengelolaan air minum isi ulang. Masyarakat masih 

memiliki persepsi bahwa air minum isi ulang air bakunya berasal dari sumber 

mata air pegunungan  yang  telah memenuhi syarat  kesehatan. Dalam 

kenyataannya tidak demikian, air baku dapat diambil dari berbagai sumber 

seperti air permukaan (sungai, danau, waduk, dll), air tanah (sumur galian, sumur 

bor) maupun air hujan. Minimnya pengetahuan membuat konsumen air minum 

isi ulang berada diposisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene 

Sanitasi Depot Air Minum juga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh pelaku usaha tentang kualitas air minum dan higiene sanitasi depot air 

minum bagi kesehatan konsumen. Pasal 3 PERMENKES No 43 tahun 2014 

menyatakan bahwa persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum 

paling sedikit meliputi aspek tempat, peralatan, dan penjamah. Pengertian 
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penjamah tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yaitu orang yang secara langsung 

menangani proses pengelolaan air minum pada depot air minum untuk melayani 

konsumen. Pasal 3 ayat (4) huruf (b) penjamah dalam melayani konsumen 

diwajibkan berperilaku higienis dan saniter antara lain selalu mencuci tangan 

dengan sabun dan air yang mengalir, menggunakan pakaian kerja yang bersih 

dan rapi dan tidak merokok setiap melayani konsumen. Dalam Pasal 4, setiap 

Depot Air Minum harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi untuk 

mendapatkan izin usaha Depot Air Minum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7, 

sertifikat laik higiene sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah 

dibaca oleh konsumen. Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap Depot Air Minum 

wajib menyediakan informasi mengenai alur pengelolahan air minum, masa 

kadaluarsa alat desinfeksi, waktu penggantian dan/atau pembersihan filter, 

sumber dan kualitas air baku. Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap pemilik Depot 

Air Minum wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan 

higiene sanitasi secara terus menerus agar menjamin kualitas air yang 

dikonsumsi oleh konsumen. 

Penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan higiene sanitasi depot air 

minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas Jati Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus. Dikutip dari isknews.com3 semakin popular dan menjamurnya usaha air 

                                                           
3 Yuliadi Mohammad, “Rendah Kadar Kepedulian Standar Higieni Sanitasi Pemilik DAMIU”, 

https://isknews.com/rendah-kadar-kepedulian-standar-higieni-sanitasi-pemilik-damiu/, Di akses pada 

21 juni 2020 

https://isknews.com/rendah-kadar-kepedulian-standar-higieni-sanitasi-pemilik-damiu/
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minum ini, banyak sekali timbul beberapa permasalahan mengenai higiene 

sanitasi depot air minum isi ulang. Permasalahan tersebut dilihat dari apakah 

depot air minum isi ulang telah menggunakan sanitasi yang baik atau tidak 

sehingga menjadi tolok ukur apakah air minum isi ulang  tersebut layak 

konsumsi atau tidak. Di  wilayah kerja puskesmas jati kecamatan Jati kabupaten 

Kudus terdapat 27 depot air isi ulang  yang tersebar di 8 (delapan) desa. Dalam 

pemeriksaan yang dilakukan oleh puskesmas Jati di wilayah kerjanya, pihak 

puskesmas masih menemukan pelaku usaha yang rendah kepeduliannya terhadap 

standar higiene sanitasi. Penurunan kualitas air minum isi ulang disebabkan 

permasalahan secara umum seperti daya bunuh rendah terhadap bakteri, 

peralatan depot air minum yang tidak dilengkapi alat sterilisasi, pelaku usaha 

belum mengetahui kualitas air baku yang digunakan, atau jenis peralatan depot 

air minum isi ulang yang baik dan cara pemeliharaannya serta penanganan air 

hasil olahan.4 

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh UPT BLUD Puskesmas 

Jati, Kepala UPT BLUD Puskesmas Jati menemukan para pelaku usaha depot 

yang kurang peduli dengan standar higiene sanitasi, seperti tidak mencuci tangan 

sebelum melakukan pengisian air minum. Selain itu pihak puskesmas 

menemukan banyak alat untuk membersihkan galon dalam keadaan kotor dan 

                                                           
4 MC. Nuria, A Rosyid, at all, Uji Kandungan Bakteri Escherichia Coli Pada Air Minum Isi Ulang 

Dari Depot Air Minum Isi Ulang  Di Kabupaten Rembang VOL 5 NO 1, Mediagro, Semarang, 2009, 

hlm 28. 
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filternya juga sudah melewati masa penggunaan.5 Padahal untuk filter pada 

mesin pemompa air minum idealnya harus diganti setiap tiga bulan sekali. 

Namun waktu saat puskesmas Jati melakukan pemeriksaan banyak yang belum 

diganti padahal sudah kotor.6 

Berdasarkan prasurvey dengan melakukan observasi pada enam Desa 

yang telah dilakukan oleh peneliti, terhadap sepuluh depot air minum yang 

berada di wilayah kerja Puskesmas Jati, sepuluh depot air minum tersebut tidak 

menyediakan informasi mengenai masa kadaluarsa alat desinfeksi, waktu 

penggantian atau pembersihan filter serta sumber dan kualitas air baku. sepuluh 

depot air minum tidak memasang sertifikat laik higiene sanitasi. Tujuh depot air 

minum yang penjamahnya saat melayani konsumen tidak mencuci tangan dan 

sepuluh depot air minum yang penjamahnya tidak menggunakan pakaian kerja 

saat melayani konsumen.  

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul :”Penerapan Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi 

Ulang Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Pelindungan 

Konsumen” guna memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan 

penerapan higiene sanitasi. 

                                                           
5 Roy Kusuma, “Puskesmas Jati Lakukan Pemeriksaan Di Depot Air Minum”, 

http://www.radiosuarakudus.com/puskesmas-jati-lakukan-pemeriksaan-di-depot-air-minum/, Di akses 

pada 23 juni 2020. 
6Yuliadi Mohammad, “Rendah Kadar Kepedulian Standar Higieni Sanitasi Pemilik DAMIU”, 

https://isknews.com/rendah-kadar-kepedulian-standar-higieni-sanitasi-pemilik-damiu/, Di akses pada 

21 juni 2020.  

http://www.radiosuarakudus.com/puskesmas-jati-lakukan-pemeriksaan-di-depot-air-minum/
https://isknews.com/rendah-kadar-kepedulian-standar-higieni-sanitasi-pemilik-damiu/
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B. Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana penerapan higiene sanitasi oleh pelaku usaha depot air minum isi 

ulang di wilayah kerja Puskesmas Jati Kabupaten Kudus? 

2. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam 

melindungi hak konsumen terkait dengan penerapan higiene sanitasi oleh 

pelaku usaha depot air minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas Jati 

Kabupaten Kudus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha depot air minum 

dalam penerapan higiene sanitasi depot air minum isi ulang di wilayah 

kerja Puskesmas Jati. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan kota kudus dalam melindungi hak-hak konsumen berkaitan 

dengan penerapan higiene sanitasi depot air minum  isi ulang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha depot air minum 

dalam penerapan higiene sanitasi depot air minum di kecamatan Jati kabupaten 

Kudus, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis 

maupun secara praktis. 
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1. Kegunaan teoritis 

Dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di 

bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada 

khususnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi bagi konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha 

depot air minum dalam penerapan higiene sanitasi depot air minum. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha Depot Air Minum Isi 

Ulang yang ada di wilayah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam 

menjaga dan meningkatkan higiene sanitasi depot yang dimiliki. 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pemahaman penulisan skripsi ini maka sistematika 

penulisan ini dibagi menjadi lima (5) bab sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan pustaka yang meliputi perlindungan konsumen, 

konsumen, pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, higiene sanitasi depot air 

minum isi ulang, depot air minum isi ulang. 

BAB III Metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data. 
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BAB IV  Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi penerapan 

higiene sanitasi oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kudus dalam melindungi hak konsumen terkait dengan penerapan higiene 

sanitasi oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. 

BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


