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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan

penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya.

Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat-tempat umum dilakukan

untuk mewujudkan lingkungan tempat-tempat umum yang bersih guna

melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan

gangguan kesehatan lainnya (Chandra, 2007).

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam

masyarakat dengan segala penyakit yang diderita oleh masyarakat tersebut.

Tempat umum merupakan tempat menyebarnya segala penyakit terutama

penyakit-penyakit yang medianya makanan, minuman, udara dan air. Sanitasi

tempat-tempat umum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dalam arti

melindungi memelihara dan mempertimbangkan derajat kesehatan masyarakat

(Mukono, 2006).

Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi

lingkungan antara lain, tempat-tempat umum atau sarana umum yang dikelola

secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit atau

tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi

(Chandra, 2007).

Kolam renang sebagai sarana umum yang ramai dikunjungi masyarakat dapat

berpotensi menjadi sarana penyebaran bibit penyakit maupun gangguan kesehatan
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akibat kondisi sanitasi lingkungan kolam renang yang buruk dan kualitas air

kolam renang yang tercemar. Kondisi sanitasi lingkungan kolam renang yang

buruk dapat disebabkan karena kurangnya pengelolaan kebersihan. Kebersihan

lingkungan kolam renang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena

berhubungan dengan aspek kesehatan terutama faktor penularan penyakit

dilingkungan kolam renang (Mukono, 2000).

Persyaratan kesehatan lingkungan kolam renang memiliki komponen umum

sanitasi kolam renang yang meliputi : persyaratan umum, tata bangunan, kontruksi

bangunan, kelengkapan kolam renang, persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi

(Permenkes RI No 061 Tahun 1991).

Banyaknya minat terhadap kolam renang sebagai tempat olahraga maupun

rekreasi pihak kolam renang pun harus cepat tanggap terhadap fasilitas kolam

renang. Ada beberapa fasilitas kolam renang yang harus diperbaiki pengelola

kolam renang seperti air kolam yang kotor, tempat bilas yang kurang memadai,

ruang ganti yang sudah tidak layak karena pintu-pintu ruang ganti rusak dan

tempat parkir harus memadai. Dari semua itu seharusnya pihak pengelola kolam

renang lebih memahami fasilitas-fasilitas yang ada di kolam renang. Kolam

renang yang baik secara fasilitas dan pelayanan tentu akan dipercaya pengunjung

kolam renang, terutama fasilitas yang baik dapat meminimalisir kecelakaan yang

terjadi di kolam renang (Rianto, 2010).

Pencemaran air kolam renang dapat disebakan oleh pencemaran fisik, kimia

dan pencemaran mikrobiologis. Pencemaran fisik yaitu pengamatan pencemaran

air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna dan

adanya perubahan bau dan rasa. Pencemaran kimia air kolam renang dapat berasal
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dari bahan kimia yang melekat pada tubuh perenang seperti keringat, urin, sisa

sabun, dan kosmetik, sedangkan pencemaran mikrobiologis air kolam renang

dapat berasal dari kontaminasi kotoran dari perenang, kontaminasi kotoran dari

hewan yang ada dilingkungan kolam renang, serta kontaminasi kotoran yang

terdapat pada sumber air yang digunakan sebagai air kolam renang (WHO, 2006).

Beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui media air kolam renang

diantaranya yaitu penyakit mata, penyakit kulit, penyakit hepatitis, serta penyakit

yang berhubungan dengan saluran pencernaan seperti diare dan typus (Mukono,

2000). Penyakit-penyakit tersebut dapat ditularkan oleh mikroorganisme patogen

dalam air kolam renang seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa (WHO, 2006).

Kota Pontianak data penderita penyakit kulit pada tahun 2013 menunjukan

jumlah penderita penyakit kulit infeksi yang diderita berjumlah 14.578, penyakit

kulit alergi berjumlah 14.296 dan penyakit kulit jamur berjumlah 2353 (Profil

Dinas Kesehatan Kalimantan Barat 2013).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membunuh mikroorganisme patogen

dalam air kolam renang adalah dengan desinfeksi menggunakan metode klorinasi.

Jenis khlorin yang sering digunakan dalam proses klorinasi pada air kolam renang

adalah kaporit (Ca(OCI)2). Pada proses klorinasi, kadar sisa klor yang dihasilkan

dalam air sebaiknya dipertahankan sebesar 0,2 mg/l karena nilai tersebut

merupakan batas keamanan khlor pada air untuk membunuh kuman patogen yang

mengkontaminasi air (Chandra, 2007).

Khlorida adalah senyawa halogen khlor (CI). Toksisitasnya tergantung pada

gugus senyawanya. Misalnya NaCI sangat tidak beracun, tetapi karbonil khlorida

sangat beracun. Di Indonesia, khlor digunakan sebagai desinfektan dalam
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penyediaan air minum. Dalam jumlah banyak, CI akan menimbulkan rasa asin,

korosi pada pipa sistem penyediaan air minum. Sebagai desinfektan, residu khlor

di dalam penyediaan air sengaja dipelihara, tetapi khlor ini dapat terikat pada

senyawa organik dan membentuk halogen-hidrokarbon (CL-HC) banyak di

antaranya dikenal sebagai senyawa-senyawa karsinogenik. Oleh karena itu, di

berbagai Negara maju sekarang ini, khlorinasi sebagai proses desinfeksi tidak lagi

digunakan (Soemirat, 2011).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.416 Tahun 1990 Tentang Syarat-

Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, nilai batas kandungan sisa khlor dalam air

kolam renang adalah 0,2 – 0,5 mg/l.Nilai tersebut ditetapkan agar sisa khlor dalam

air kolam renang dapat membunuh kuman patogen dalam air dan tidak

menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengguna kolam renang.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil pemeriksaan kualitas air kolam renang dari

Dinas Kesehatan Kota Semarang diketahui Tahun 2013 sebanyak 8 sampel air

kolam renang yang diinspeksi memiliki koliform total yang tidak memenuhi

syarat sedangkan pada Tahun 2014 diketahui dari 10 kolam renang umum yang

diperiksa semuanya memiliki kadar sisa khlor yang melebihi nilai ambang batas

yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416 Tahun 1990

untuk kategori kolam renang.

Centers for Disease Control atau badan pengawasan dan pencegahan penyakit

di Amerika Serikat menutup 1.800 kolam renang umum, karena ditemukan

bahaya infeksi atau penyakit yang terjadi pada perenang. Pada awalnya ditemukan

wabah kasus diare sebanyak 16.800 yang berhubungan dengan kolam renang dan

Spa, serta dilaporkan dinegara Georgia bahwa terjadi wabah sakit akibat E.coli
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pada anak-anak yang berasal dari kotoran penderita saat berenang, dan iritasi mata

dengan gejala mata merah dan gatal 23-33% dari perenang (CDC, 2010).

Pada tahun 2012 Centers for Disease Control mengumpulkan sampel air dari

161 filter di kolam renang umum, serta taman air di Atlanta. CDC menemukan

fakta bahwa lebih dari setengah sampel filter kolam renang terkontaminasi bakteri

Escherichia coli. Mereka mengatakan, bakteri tersebut berasal dari kotoran

manusia. Menurut para ilmuwan USA, setiap orang membawa sekitar 0,14 gram

feces ke dalam kolam, dan ini belum termasuk kasus diare. Pengujian genetik

untuk patogen E.coli pada filter air kolam renang umum adalah 70%, sementara

dari taman air adalah 66% tercemar bakteri, dan 49% untuk kolam renang swasta

telah terkontaminasi.

Menurut Permenkes No. 416 Tahun 1990, kadar maksimum jumlah bakteri

Escherichia coli dalam air kolam renang adalah 200 bakteri/100 ml air. Di salah

satu kolam renang yang telah dikloronisasi di Banda Aceh ditemukan telah

tercemar bakteri Escherichia coli melebihi ambang batas normal yakni 700

bakteri/100 ml air.

Penelitian yang dilakukan Wahyu Cita dkk (2013) menyatakan bahwa kedua

kolam renang ternyata belum memenuhi persyaratan Permenkes RI No 416

/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Pada

kolam renang Tirta Krida, parameter yang belum memenuhi persyaratan adalah

bau dan sisa klor, sedangkan pada kolam GOR Sendang Delta adalah parameter

kejernihan air, pH, koliform serta sisa klor dan sebagian besar pengunjung kolam

renang Tirta Krida (51,6%), dan GOR Sendang Delta (74,2%) mengaku adanya
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keluhan kesehatan yang dialami setelah berenang. Keluhan kesehatan yang

dialami adalah iritasi mata dan iritasi kulit setelah mereka berenang.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Poltekkes pemberian kaporit

dilakukan pada pukul 19.00 – 20.00 WIB, dan berdasarkan hasil pemeriksaan

kadar khlor di kolam renang JC. Oevaang Oeray di Kota Pontianak yang terdapat

4 bagian kolam renang, yaitu kolam kecil diketahui hasil pemeriksaan kadar khlor

pada sebelum penambahan kaporit diperoleh sebesar 0,1 mg/l dan setelah

penambahan kaporit diperoleh sebesar 0,7 mg/l, kolam utama sebelum

penambahan kaporit diperoleh sebesar 0,1 mg/l, setelah penambahan kaporit

diperoleh sebesar 1,7 mg/l, kolam wahana sebelum penambahan kaporit diperoleh

sebesar 0,1 mg/l, setelah penambahan kaporit diperoleh sebesar 3,4 mg/l, dan

kolam air terjun sebelum penambahan kaporit diperoleh sebesar 0,2 mg/l, setelah

penambahan kaporit diperoleh sebesar 2,2 mg/l.

Penelitian yang dilakukan Esma Rozanto dkk (2017) menyatakan dari hasil

wawancara terhadap 85 responden penelitian, terdapat 56 orang (65,9%)

mengalami keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang yang

kemungkinan disebabkan karena paparan senyawa khlor yang tinggi dalam air

kolam renang.

Pemeriksaan kualitas air kolam secara kimia termasuk salah satu upaya

sanitasi yang dilakukan. Penambahan bahan kimia dianjurkan untuk pengawasan

kualitas air kolam renang dengan batasan tertentu dan pengawasan yang baik

(Center Disease of Control, 2009). Salah satunya adalah pemberian senyawa

kimia berupa senyawa khlor berupa kaporit (Ca(OC12) yang berfungsi untuk

menjernihkan dan mendesinfeksi kuman.
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Namun, penggunaan kaporit juga harus diperhatikan dengan baik dan harus

sesuai dengan batas aman yang ada. Penggunaan kaporit dalam konsentrasi yang

kurang dapat menyebabkan desinfektan yang ada di kolam renang tidak bekerja

secara optimal dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Sedangkan

penggunaan kaporit dengan konsentrasi yang berlebih dapat meninggalkan sisa

khlor yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

Keluhan kesehatan terjadi mulai dari yang ringan hingga yang berat dapat

menyebabkan penularan melalui kolam renang seperti gejala demam, batuk, pilek

atau infeksi faringo konjungtivitis yang disebabkan adenovirus serta gangguan

fungsi paru akibat gas klorin (Bernard, Voisin, dan Sardella, 2011). Penyakit atau

gejala penyakit yang timbul akibat kualitas air kolam renang yang tidak baik

antara lain infeksi hidung dan tenggorokan, batuk, pilek, iritasi mata, masalah

pernafasan, infeksi kulit, infeksi saluran pencernaan seperti diare (Itah dkk, 2004)

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di 2 kolam renang yang ada di

Pontianak yaitu di kolam renang Muara Kapuas dan di kolam renang Ampera,

diperoleh hasil bahwa kondisi sanitasi lingkungan kedua kolam renang tersebut

secara umum cukup baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang dinilai

kurang memenuhi syarat seperti di kolam renang Muara Kapuas yaitu kamar

ganti, toilet dan pancuran bilas tidak terpisah untuk pria dan wanita, kondisi

tempat sampah tidak memiliki tutup, untuk bagian pintu kamar ganti dan toilet

sebagian ada yang berlubang, serta tidak adanya bak cuci kaki di area kolam

renang. Untuk kolam renang Ampera terlihat pancuran bilas, kamar ganti dan

toilet terpisah untuk pria dan wanita, kondisi tempat sampah tetutup, tetapi
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kondisi dinding kamar ganti terlihat kotor, lantai di ruangan kamar ganti, kamar

bilas, dan toilet licin serta tidak adanya bak cuci kaki di area kolam renang.

Dari hasil wawancara kepada 10 pengunjung kolam renang di lokasi studi

pendahuluan, diketahui bahwa 3 orang mengalami mata merah setelah berenang

dan 1 orang mengalami pedih setelah kontak dengan air kolam renang.

Sanitasi lingkungan kolam renang dan uji kualitas air kolam renang penting

untuk menjamin kesehatan pengguna kolam renang. Risiko kesehatan pajanan

bahan berbahaya seperti sisa khlor yang dihasilkan dari proses klorinasi untuk

menyehatkan air kolam renang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya

gangguan kesehatan seperti iritasi mata dan padatnya pengunjung di kolam renang

juga dapat membuat fasilitas sanitasi yang ada di kolam renang serta kualitas air

kolam renang tercemar. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian

untuk melihat gambaran sanitasi dan kualitas air kolam renang di Kota Pontianak.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang diambil dalam

penelitian ini adalah bagaimana gambaran sanitasi dan kualitas air kolam renang

di Kota Pontianak.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran sanitasi dan

kualitas air kolam renang di Kota Pontianak

I.3.2 Tujuan khusus
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Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

a. Mengetahui gambaran sanitasi lingkungan kolam renang di Kota Pontianak

b. Mengetahui gambaran kontruksi bangunan kolam renang meliputi: lantai, dinding,

ventilasi, sistem pencahayaan, atap, langit-langit, dan pintu,.

c. Mengetahui gambaran fasilitas sanitasi kolam renang meliputi: bak cuci kaki,

pancuran bilas, kamar ganti, tempat sampah, jamban dan peturasan.

d. Mengetahui kualitas air kolam renang meliputi : kualitas fisik, kimia dan biologi.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi awal dalam rangka upaya pengendalian risiko

kesehatan akibat pajanan klorin terutama pada kolam renang dan menjadi bahan

pertimbangan dalam peningkatan penyediaan kolam renang yang baik bagi

masyarakat di Kota Pontianak.

I.4.2 Bagi Pengelola Kolam Renang

Memberikan informasi kepada pengelola kolam renang mengenai pentingnya

menjaga kebersihan kondisi lingkungan kolam renang agar tidak berpotensi

menjadi sarana perkembangbiakan bibit penyakit. Selain itu, pengelola juga harus

dapat menjaga kualitas air kolam.

I.4.3 Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang kondisi sanitasi kolam renang di Kota

Pontianak dan potensi penularan penyakit serta gangguan kesehatan yang dapat

terjadi di kolam renang.
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1.5 Keaslian Penelitian

Judul
Penelitian

Nama
Peneliti

Metode
Penelitian

Variable Hasil Penelitian

Kualitas
Air dan
Keluhan
Kesehatan
Pengguna
Kolam
Renang di
Sidoarjo
(2013)

Dian
Wahyu
Cita dan
Retno
Adriyani

Penelitian ini
merupakan
penelitian
Observasional
deskriptif
dengan
rancang
bangun
penelitian
cross
sectional.

variable :
kualitas air
kolam renang
meliputi
koliform, pH,
sisa sklor,
kekeruhan
serta
mengidentifik
asi adanya
keluhan
kesehatan
pada
pengguna
kolam renang
antara lain
iritasi mata
dan iritasi
kulit.

Kedua kolam
renang ternyata
belum memenuhi
persyaratan
Permenkes RI No
416/Menkes/Per/I
X/1990 tentang
syarat-syarat dan
pengawasan
kualitas air.
Terdapat keluhan
kesehatan sebagian
besar pengunjung
pada kedua kolam
renang tersebut.

Kondisi
Sanitasi
Lingkunga
n Kolam
Renang,
Kadar Sisa
Klor, dan
Keluhan
Iritasi
Mata
(2017).

Novan
Esma
Rozanto
dan
Rudatin
Windrasw
ara

Penelitian ini
menggunakan
desain
penelitian
cross
sectional.

Variabel :
kondisi
sanitasi
lingkungan
kolam renang,
sisa klor, dan
keluhan iritasi
mata pada
perenang.

Kondisi sanitasi
lingkungan di
kolam renang
lokasi penelitian
telah memenuhi
syarat, namun
kadar sisa klor
tidak memenuhi
syarat sesuai
standar Permenkes
RI No 416 Tahun
1990. Jumlah
responden yang
yang mengalami
keluhan iritasi
mata setelah
berenang sebanyak
56 orang.

Gambaran
Sanitasi
Kolam
Renang
dan

Riska
Setiowati

Penelitian ini
merupakan
penelitian
deskriptif
observasional.

Variabel :
pengelolaan
air limbah,
kamar mandi,
kamar P3K,

Kondisi sanitasi
seluruh kolam
renang yang
diteliti tidak
memenuhi syarat
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Pemandian
Umum di
Kabupaten
Jember
(2011)

Peneliti
memberikan
gambaran
terhadap
variable yang
telah
diobservasi.

tempat cuci
tangan, kamar
mandi, kamar
ganti serta
gudang
penyimpanan
bahan kimia.

kesehatan.

Hal ini
dikarenakan pada
variable
pengelolaan air
limbah dan tinja
tidak tersedianya
kamar mandi
sedangkan pada
variable
kelengkapan tidak
tersedia kamar
P3K, tempat cuci
tangan dan gudang
penyimpanan
bahan kimia.


