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In this time, most society have the solid activity, so that society tend to to chosen the way of more
practical with the expense which cheaper relative in fulfilling amount of water required drink the
nya that is by using drinking water refill (Sulityandari, 2009). Water consumed shall fulfill the
good water quality, for that observation to irrigate refill to utilize to protect consumer. Research to
know whether system of sterilization of drinking water refill (DAMIU) in Town and Regency
Pekalongan yield the water which with quality and competent to be consumed.
Research diskriptif to see the system of sterilization of drinking water refill ( DAMIU) in Town
and Pekalongan Regency yield the water which with quality and can be consumed by conducting
test of cemaran of bacterium Colioform. Sampel Research use 37 DAMIU which is gone the round
of Town and Regency Pekalongan enlisted by and also not yet been enlisted in DINKES Town and
or Regency Pekalongan.
Result of research region of subdistrict Wiradesa 5 from 12 sampel give the impure result which
are positive by bacterium Colioform. Result of test DAMIU region of subdistrict of North
Pekalongan 5 from 13 impure sampel by bacterium Colioform. Result of test DAMIU region of
subdistrict of East Pekalongan 6 from 12 impure sampel by bacterium Colioform. All DAMIU
which used as sampel have opened enlisted Public Health Service of Pekalongan town and also
regency and a Quality inspection irrigate.
Keywords: Sterilization system, town or Bat regency.
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Tabel 2. Hasil Pengujian kualitas
cemaran bakteri Coliform pada
DAMIU
wilayah
kecamatan
Peakalongan Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Pengujian kualitas
cemaran bakteri Coliform pada
DAMIU
wilayah
kecamatan
Wiradesa Peakalongan

No.

Cemaran
Bakteri
Coli

Frekuen
si

Persentase

1.

Positif

5

38,46 %

2.

Negatif

8

61,54 %

13

100 %

No.

Cemaran
Bakteri
Coli

Frekuen
si

Persentase

1.

Positif

5

41,7 %

2.

Negatif

7

58,3 %

Depot yang telah menggunakan

12

100 %

alat sterilisasi standar dan bahan

Jumlah

Jumlah

Sumber : Fadhil

Sumber : Sanjaya
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pengemas (galon) yang terbuat dari

Sebanyak

12

depot
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bahan food grade. Sebelas depot

melakukan pencucian catridge filter

telah
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kurang dari tiga bulan dan satu depot

Violet (UV), menggunakaan UV
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dengan Ozon satu depot, sedangkan
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(RO).

jumlah air yang melewati filter.

Semua depot menggunakaan pasokan

Pemilik depot belum ada yang

air baku dari PDAM.

mengikuti kursus hygiene sanitasi

menggunakan

depot

Sinar

menggunakan

Semua depot telah memiliki

depot

air

minum,

namun

telah

Surat Tanda Terdaftar (STT), Surat

mengikuti sosialisasi terkait dengan

Keterangan Laik Hygienne Sanitasi

tata cara pengolahan air minum serta

resmi terdaftar di DinKes kota

higienitas sanitasi depot air minum.

Pekalongan, serta Surat Jaminan

Tabel 3. Hasil Pengujian kualitas
cemaran bakteri Coliform pada
DAMIU
wilayah
kecamatan
Peakalongan Timur

Pasokan Air Baku Dari PDAM dan
melakukan pemeriksaan kualitas air
di laboratorium. Hasil observasi di

No.

Cemaran
Bakteri
Coli

Frekuen
si

Persenta
se

masing-masing

ruang

1.

Positif

6

66,67 %

sudah

2.

Negatif

3

33,33 %

9

100 %

pengisian

air

depot,
ke

galon

memenuhi syarat yaitu tertutup rapat,
sehingga

tidak

ada

kontaminasi

Jumlah

Sumber : Muhammad

bakteri lewat udara luar yang masuk

Depot air di kecamatan Pekalongan

ke ruang pengisian.

Timur menggunakan sumber air baku
PDAM kota Pekalongan ada 7
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DAMIU, dan satu DAMIU sumber

3.

Faktor

utama

yang

air baku dari sumur bor atau sumur

berpengaruh dalam kualitas air

arritis.

yang

SIMPULAN

pengolahan

1.

2.

Semua

depot

diolah

adalah

cara

dan

alat

menggunakan

pengolahan yang digunakan,

pasokan air baku dari PDAM,

kebersihan lingkungan depot

kecuali 1 depot yang ada di

juga berpengaruh pada air yang

kecamatam Pekalongan Timur

akan diolah, kontaminasi air

menggunakan air baku dari

bisa terjadi dari udara saat akan

sumur bor atau arritis.

dilakukan pengisian ke galon.

Semua usaha depot telah resmi

IMPLIKASI

terdaftar di Dinas Kesehatan

1.

kota/kabupaten

Pekalongan,

mendapat

Surat

Tanda

Terdaftar

(STT),

Surat

Keterangan

Laik

Kepada pemilik Depot Air
Minum Isi Ulang (DAMIU)
memperhatikan
minum

Hygieni

mengikuti

yang

kualitas

air

diproduksi,

sosialisasi

terkait

Sanitasi dan Surat Jaminan

dengan tata cara pengolahan air

Pasokan Air Baku dari PDAM

minum serta hygienitas sanitasi

serta

depot air minum.

telah

melakukan

pemeriksaan Kualitas air di

2.

Instasi terkait setempat untuk

Laboratorium yang ditunjuk

dapat

menyelenggarakan

Dinas Kesehatan kota atau

kursus hygienitas sanitasi depot

kabupaten Pekalongan.

air minum dan lebih konsisten
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dalam

pemeriksaan

rutin

http://skripsigratis83.blogsp
ot.com/2011/07/studi-aspekkesehatan-lingkungandepot.html, 15 juli 2011

terhadap kualitas depot air
minum isi ulang dan alangkah
baiknya

dapat

memberikan

penyuluhan tentang Hygiene
sanitasi agar kualitas DAMIU
meningkat kepada pengelola
DAMIU.
3.

Konsumen harus lebih berhatihati dalam memilih DAMIU
yang kualitasnya baik. Pilihlah
DAMIU yang sudah terdaftar
dan

mendapatkan

SURAT

KETERANGAN
HYGIENE

LAIK

SANITASI

dari

DINKES

kota/kabupaten

Pekalongan

yang

berlaku,

atau

diolah

masih
lebih

dahulu sebelum dikonsumsi.
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