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ABSTRAK 

Novan Esma Rozanto 

Tinjauan Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang, Kadar Sisa Khlor, 

dan Keluhan Iritasi Mata pada Perenang di Kolam Renang Umum Kota 

Semarang Tahun 2015, 

xviii + 98 halaman + 20 tabel + 3 gambar + 14 lampiran 

 Kondisi sanitasi lingkungan dan kualitas air kolam renang merupakan aspek 

penting yang harus dikelola untuk mencegah penyebaran bibit penyakit dan 

gangguan kesehatan di lingkungan kolam renang. Sisa khlor (Cl2) dalam air kolam 

renang diperlukan untuk membunuh mikroorganisme patogen, namun jika 

kadarnya berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi perenang 

seperti keluhan iritasi mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

sanitasi lingkungan kolam renang, kadar sisa khlor, dan keluhan iritasi mata pada 

perenang di beberapa kolam renang umum Kota Semarang.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel 

penelitian berjumlah 85 orang yang ditentukan dengan teknik proportional 

random sampling. Analisis data penelitian menggunakan analisis univariat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan di 5 kolam 

renang lokasi penelitian telah memenuhi syarat Permenkes RI No.61 Tahun 1991, 

namun kadar sisa khlor di semua lokasi penelitian tidak memenuhi syarat sesuai 

Permenkes RI No.416 Tahun 1990 karena memiliki nilai rata-rata sisa khlor > 0,5 

mg/l. Jumlah reponden dalam penelitian ini yang mengalami keluhan iritasi mata 

setelah berenang sebanyak 56 orang.  

Pengguna kolam renang disarankan untuk menjaga kebersihan personal 

sebelum berenang dan menggunakan kacamata renang selama malakukan 

aktivitas berenang untuk menghindari gangguan iritasi mata akibat kontak dengan 

air kolam renang. 
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ABSTRAK 

Novan Esma Rozanto 

Review of Environmental Sanitation Pools, The Levels of Residual Chlorine, 

and Complaints of Eye Irritation in Swimmers in a Public Pool Semarang 

2015, 

xviii + 98 pages + 20 tables + 3 figures + 14 appendixes 

 Environmental sanitation and quality of the pool water is an important 

subject that must be managed to prevent the spread of germs and illness in the 

pools area. Residual chlorine (Cl2) in the pool water is needed to kill the 

pathogens, but if the levels are excessive it can cause health problems for 

swimmers such as eye irritation. The purpose of this study was to determine the 

sanitary condition of the pool environment, the levels of residual chlorine, and 

complaints of eye irritation in swimmers in several public swimming pools in 

Semarang.  

This study used a cross-sectional research design. This research sample 

were 85 people who were determined by proportional random sampling 

technique. Analysis of data using univariate analysis.  

The results showed that condition of the environment in 5 pools research 

location has met the criteria according to Permenkes RI No.61 Tahun 1991, but 

the levels of residual chlorine in all research location did not meet the criteria 

according to Permenkes RI No.416 Tahun 1990 because it has an average value 

of residual chlorine > 0.5 mg/l. Total of respondents in this research who had 

complaints of eye irritation after swimming were 56 people.  

The swimmers was suggested to keep personal hygiene before swimming 

and should have used goggles during swimming to avoid eye irritation after 

contact with the pool water.  

 

Keyword : Pools Sanitation, Residual Chlorine, Eye Irritation  
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kolam renang merupakan suatu usaha bagi umum yang menyediakan 

tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga, serta jasa pelayanan lainnya 

yang menggunakan air bersih yang telah diolah (Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No. 061 Tahun 1991). Kolam renang sebagai sarana umum yang ramai dikunjungi 

masyarakat dapat berpotensi menjadi sarana penyebaran bibit penyakit maupun 

gangguan kesehatan 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 penting yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan aspek 

kesehatan terutama faktor penularan penyakit di lingkungan kolam renang 

(Mukono, 2000:107). Kualitas air kolam renang yang tercemar juga dapat menjadi 

sarana penyebaran bibit penyakit maupun gangguan kesehatan.  

Pencemaran pada air kolam renang dapat disebabkan oleh pencemaran 

kimia dan pencemaran mikrobiologis. Pencemaran kimia air kolam renang dapat 

berasal dari bahan kimia yang melekat pada tubuh perenang seperti keringat, urin, 

sisa sabun, dan kosmetik (WHO, 2006:60), sedangkan pencemaran mikrobiologis 

air kolam renang dapat berasal dari kontaminasi kotoran dari perenang, 

kontaminasi kotoran dari hewan yang ada di lingkungan kolam renang, serta
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kontaminasi kotoran yang terdapat pada sumber air yang digunakan sebagai air 

kolam renang (WHO, 2006:26). Adanya kontaminasi kotoran tersebut akan 

menyebabkan tingginya kandungan mikrobiologis dalam air kolam renang yang 

dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan pengguna kolam renang. 

Beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui media air kolam renang antara 

lain penyakit mata, penyakit kulit, penyakit hepatitis, serta penyakit yang 

berhubungan dengan saluran percernaan seperti diare dan typus (Mukono, 

2000:107). Penyakit-penyakit tersebut dapat ditularkan oleh mikroorganisme 

patogen dalam air kolam renang seperti bakteri, virus, jamur dan protozoa (WHO, 

2006:27). 

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 air kolam renang 

adalah kaporit (Ca(OCl)2). Penggunaan kaporit sebagai desinfektan harus sesuai 

dengan batas aman, sebab dalam konsentrasi yang kurang akan menyebabkan 

kuman dalam air tidak terdesinfeksi dengan baik, sedangkan dalam konsentrasi 

yang berlebih kaporit akan meninggalkan sisa khlor yang tinggi dan dapat 

menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan (Dian Wahyu, 2013:27). Efek 

kesehatan yang umumnya muncul akibat terpapar khlorin yang berlebih antara 

lain yaitu keluhan iritasi saluran napas, dada terasa sesak, gangguan pada 

tenggorokan, batuk, keluhan iritasi pada kulit, dan keluhan iritasi pada mata (New 

York State Department Of Health, 2004). 
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Berdasarkan data rekapitulasi hasil pemeriksaan kualitas air kolam renang 

dari Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2014, diketahui bahwa dari 10 kolam 

renang umum di Kota Semarang yang diperiksa, semuanya memiliki kadar sisa 

khlor yang melebihi nilai batas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 

Tahun 1990 untuk kategori kolam renang yaitu sebesar 0,2 – 0,5 mg/l.  

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di 3 kolam renang umum Kota 

Semarang tahun 2015 yaitu Kolam Renang Graha Wahid, Kolam Renang Marina, 

dan Kolam Renang Ngaliyan Tirta Indah, diperoleh hasil bahwa kondisi sanitasi 

lingkungan ketiga kolam renang tersebut secara umum cukup baik. Akan tetapi 

masih terdapat beberapa hal yang dinilai kurang memenuhi syarat seperti kondisi 

saluran pembuangan air di lingkungan kolam renang yang masih kotor dan 

bersampah, kondisi tempat sampah yang tidak tertutup, serta tidak adanya bak 

cuci kaki di area kolam renang. Selain itu, hasil pengukuran kadar sisa khlor di 

ketiga kolam renang tersebut juga menunjukkan bahwa 2 dari 3 kolam renang 

tersebut memiliki kadar sisa khlor yang melebihi nilai batas ketentuan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori kolam renang yaitu 0,2 

– 0,5 mg/l.  

Dari hasil wawancara kepada 30 orang pengguna kolam renang di lokasi 

studi pendahuluan, diketahui bahwa 11 orang mengalami keluhan kesehatan 

berupa iritasi kulit, 19 orang mengalami keluhan iritasi mata, 12 orang mengalami 

keluhan saluran pernapasan berupa hidung pedih, 4 orang mengalami keluhan 

dada sesak, dan 2 orang mengalami keluhan pada tenggorokan setelah melakukan
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aktivitas berenang. Berdasarkan hasil tersebut, keluhan iritasi mata merupakan 

keluhan yang paling banyak dialami oleh pengguna kolam renang. 

Iritasi mata merupakan kondisi rasa tidak nyaman yang superfisial yang 

biasanya terjadi akibat adanya kelainan di permukaan mata (Vaughan dan Asbury, 

2012:30). Keluhan iritasi mata akibat paparan khlorin dalam air kolam renang 

sebaiknya tidak dianggap remeh karena hal itu merupakan gejala awal dari 

timbulnya penyakit mata. Penyakit mata tersebut berupa kelainan pada mata yang 

berpengaruh terhadap penglihatan karena dapat menyebabkan penurunan 

ketajaman mata sehingga penglihatan menjadi kabur atau bahkan dapat 

menyebabkan kebutaan pada kondisi yang parah (Akip Suhendar dkk, 2014:237). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai tinjauan kondisi sanitasi 

lingkungan kolam renang, kadar sisa khlor, dan keluhan iritasi mata pada 

perenang di kolam renang umum Kota Semarang tahun 2015. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran kondisi sanitasi lingkungan kolam renang pada 

beberapa kolam renang umum di Kota Semarang? 

2. Bagaimana kadar sisa khlor dalam air kolam renang saat digunakan 

pengunjung pada beberapa kolam renang umum di Kota Semarang? 

3. Bagaimana gambaran keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna 

kolam renang pada beberapa kolam renang umum di Kota Semarang? 

 



5 
 

 
 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran kondisi sanitasi lingkungan kolam renang pada 

beberapa kolam renang umum di Kota Semarang. 

2. Mengetahui kadar sisa khlor dalam air kolam renang saat digunakan 

pengunjung pada beberapa kolam renang umum di Kota Semarang. 

3. Mengetahui gambaran keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna 

kolam renang pada beberapa kolam renang umum di Kota Semarang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 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 

kolam renang juga diharapkan dapat menjaga kualitas air kolam renang termasuk 

kadar sisa khlor agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 

Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air untuk kategori 

kolam renang. Hal tersebut dimaksudkan agar kadar sisa khlor dalam air dapat 

efektif membunuh mikroorganisme patogen dan tidak menimbulkan gangguan 

kesehatan pada pengguna kolam renang. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan mengenai potensi penularan penyakit dan 

gangguan kesehatan yang dapat terjadi di kolam renang, sehingga masyarakat 
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khususnya pengguna kolam renang diharapkan dapat lebih waspada dan 

menggunakan alat pelindung diri ketika melakukan aktivitas berenang.  

1.4.3 Bagi Penulis  

Sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan 

menambah pengalaman serta wawasan dalam pelaksanaan suatu penelitian. 

1.4.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Memberikan gambaran mengenai kondisi sanitasi lingkungan kolam 

renang, kadar sisa khlor, serta jumlah pengguna kolam renang yang mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang di beberapa kolam 

renang umum di Kota Semarang sehingga dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian yang Relevan  

No 
Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Analisis 

Klorin 

Terhadap 

Keluhan 

Iritasi Mata 

Pada 

Pengguna 

Kolam 

Renang 

Pemerintah 

Di Jakarta 

Selatan  

Ibnu 

Burhanudin 

2015 di 

kolam 

renang 

Pemerintah 

Jakarta 

Selatan 

Analitik 

observasional 

dengan 

rancangan 

Cross 

sectional. 

Variabel 

bebas : sisa 

klor, waktu 

kontak klor, 

dan pH.  

Variabel 

terikat : 

keluhan 

iritasi mata 

pada 

pengguna 

kolam  

Ada 

hubungan 

antara kadar 

sisa klor 

dengan 

keluhan 

iritasi mata 

pada 

pengguna 

kolam 

renang 

Pemerintah 
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Lanjutan Tabel 1.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Tahun 2015    renang. Jakarta 

Selatan.  

Tidak ada 

hubungan 

antara 

waktu 

kontak klor 

dengan 

keluhan 

iritasi mata 

pada 

pengguna 

kolam 

renang 

Pemerintah 

Jakarta 

Selatan. 

Ada 

hubungan 

antara pH 

dengan 

keluhan 

iritasi mata 

pada 

pengguna 

kolam 

renang 

Pemerintah 

Jakarta 

Selatan. 

2. Hubungan 

Sisa Klor 

dengan 

Keluhan 

iritasi kulit 

dan Mata 

Pada  

Teddy 

Permana 

2012 di 

kolam 

renang hotel 

bintang 3 

dan 4 

wilayah  

Kota  

Analitik 

observasional 

dengan 

rancangan 

Cross 

sectional. 

Variabel 

bebas : sisa 

klor.  

Variabel 

terikat : 

keluhan 

iritasi kulit  

Ada 

hubungan 

antara sisa 

klor dengan 

keluhan 

iritasi kulit 

dan mata  
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Lanjutan Tabel 1.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Pemakai 

Kolam 

Renang 

Hotel di 

Wilayah 

Kota 

Yogyakarta 

 Yogyakarta  dan mata 

pada 

pemakai 

kolam 

renang hotel 

di wilayah 

Kota 

Yogyakarta 

pada 

pemakai 

kolam 

renang hotel 

di wilayah 

Kota 

Yogyakarta. 

3. Kualitas Air 

dan 

Keluhan 

Kesehatan 

Pengguna 

Kolam 

Renang di 

Sidoarjo 

Dian 

Wahyu Cita 

dan Retno 

Adriyani 

2009 di 

kolam 

renang di 

Tirta Krida 

dan GOR 

Sendang 

Delta 

Sidoarjo. 

Penelitian 

observasional 

deskriptif 

dengan 

rancang cross 

sectional 

Variabel : 

Kualitas air 

kolam 

renang 

(koliform, 

pH, sisa 

klor,  

kekeruhan) 

dan keluhan 

kesehatan 

antara lain 

iritasi mata, 

iritasi kulit, 

serta 

kejadian 

kecelakaan 

saat 

berenang 

Kualitas air 

kolam 

renang Tirta 

Krida dan 

GOR 

Sendang 

Delta belum 

sepenuhnya 

sesuai 

Permenkes 

RI No. 416 

tahun 1990. 

Pengunjung 

kedua 

kolam 

renang 

tersebut  

mengalami 

keluhan 

iritasi mata 

dan kulit, 

serta kejang 

otot dan 

terpeleset 

saat 

berenang. 
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian mengenai tinjauan kondisi sanitasi lingkungan kolam renang, 

kadar sisa khlor, dan  keluhan iritasi mata pada perenang di kolam renang 

umum Kota Semarang tahun 2015 belum pernah dilakukan. 

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ibnu Burhanudin yaitu penelitian 

ini dilakukan di 5 lokasi kolam renang umum Kota Semarang sedangkan 

penelitian Ibnu Burhanudin dilakukan di 2 kolam renang pemerintah di 

Jakarta Selatan. Selain itu, fokus penelitian ini adalah kondisi sanitasi 

lingkungan kolam renang, kadar sisa khlor, dan keluhan iritasi mata pada 

pengguna kolam renang yang dianalisa secara deskriptif, sedangkan 

penelitian Ibnu Burhanudin meneliti tentang sisa klor, waktu kontak klor, 

pH, dan keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang yang dianalisa 

secara analitik. 

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Teddy Permana yaitu penelitian 

ini dilakukan di kolam renang umum Kota Semarang yang memiliki 

perbedaan karakteristik dengan kolam renang hotel di Yogyakarta. Selain 

itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi 

sanitasi lingkungan kolam renang, kadar sisa khlor, dan keluhan kesehatan 

yang difokuskan pada keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang. 

4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dian dan Retno yaitu lokasi 

penelitian dan variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel penelitian 

difokuskan pada kondisi sanitasi lingkungan kolam renang, kadar sisa khlor, 

dan keluhan keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang.  
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1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di 5 kolam renang umum Kota Semarang, yaitu 

Kolam Renang Jati Diri, Kolam Renang Jungle Toon, Kolam Renang Manunggal 

Jati, Kolam Renang Paradise Club, dan Kolam Renang Semawis. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2015. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini termasuk dalam kajian Ilmu Kesehatan Masyarakat 

khususnya bidang Kesehatan Lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 LANDASAN TEORI  

2.1.1 Kolam Renang  

2.1.1.1 Definisi Kolam Renang 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 061 Tahun 1991 Tentang 

Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum, kolam renang 

didefinisikan sebagai suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk 

berenang, berekreasi, berolah raga, serta jasa pelayanan lainnya, yang 

menggunakan air bersih yang telah diolah.  

2.1.1.2 Klasifikasi Kolam Renang 

Kolam renang dapat dibedakan menjadi beberapa tipe menurut pemakaian, 

letak, dan cara pengisian airnya. 

Berdasarkan pemakaiannya, kolam renang dapat dibagi menjadi 3 yaitu :  

1. Kolam renang perorangan (private swimming pool) adalah kolam renang 

milik pribadi yang terletak di rumah perseorangan.  

2. Kolam renang semi umum (semi public swimming pool) adalah kolam renang 

yang biasanya terdapat di hotel, sekolah, atau perumahan sehingga tidak 

semua orang dapat menggunakannya. 

3. Kolam renang umum (public swimming pool) adalah kolam renang yang 

diperuntukan untuk umum dan biasanya terdapat di perkotaan (WHO, 

2006:3).
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Berdasarkan letaknya, tipe kolam renang terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Outdoor swimming pool, yaitu kolam renang yang terletak di tempat terbuka. 

2. Indoor swimming pool, yaitu kolam renang yang terletak di tempat tertutup 

atau yang berada di dalam ruangan (WHO, 2006:3).  

Berdasarkan cara pengisian air pada pemandian buatan termasuk kolam renang, 

dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu: 

1. Fill and draw pool, yaitu pengisian air pada kolam renang yang apabila 

kondisi airnya kotor akan diganti secara keseluruhan. Penentuan kondisi air 

tersebut ditetapkan dengan melihat kondisi fisik air atau dari jumlah perenang 

yang menggunakan. 

2. Flow trough pool, yaitu sistem aliran dimana air didalam kolam akan terus-

menerus bergantian dengan yang baru. Tipe ini dianggap yang terbaik namun 

membutuhkan banyak air yang berasal dari satu mata air di alam. 

3. Recirculation pool, merupakan tipe pengisian air kolam renang dimana airnya 

dialirkan secara sirkulasi dan menyaring air kotor dalam filter-filter 

(Suparlan, 1988 dalam Elpizunianti, 2001). 

2.1.1.3 Sanitasi Kolam Renang 

Kolam renang yang ideal adalah kolam renang yang senantiasa memenuhi 

syarat keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Suatu kolam renang diharapkan 

mampu memberikan kenyamanan bagi para pengunjung namun tetap harus 

mengedepankan faktor keamanan, terutama untuk semua fasilitas penunjang yang 

berada di dalam area kolam renang. Selain itu, aspek kebersihan juga merupakan 

hal penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan aspek kesehatan 
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khususnya faktor penularan penyakit. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan di 

kolam renang meliputi semua penyakit food and water borne disease, seperti 

penyakit mata, penyakit kulit, penyakit kuning (hepatitis), dan penyakit yang 

berhubungan dengan pencernaan (Mukono, 2000:107). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991, suatu 

kolam renang harus memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan kolam renang, 

antara lain : 

1. Persyaratan umum 

1) Lingkungan kolam renang harus selalu dalam keadaan bersih dan dapat 

mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit serta tidak 

menjadi sarang dan perkembangbiakan vektor penular penyakit. 

2) Bangunan kolam renang dan semua peralatan yang digunakan harus 

memenuhi persyaratan kesehatan serta dapat mencegah tejadinya 

kecelakaan. 

2. Persyaratan tata bangunan 

Setiap bangunan di lingkungan kolam renang harus tertata sesuai fungsinya 

dan harus memenuhi persyaratan kesehatan sehingga tidak menyebabkan 

pencemaran terhadap air kolam renang.  

3. Persyaratan konstruksi bangunan 

1) Lantai  

- Lantai kolam renang harus kuat, kedap air, memiliki permukaan 

yang rata, tidak licin, dan mudah dibersihkan. 



14 
 

 

- Lantai kolam renang yang selalu kontak dengan air harus memiliki 

kemiringan yang cukup (2-3 persen) ke arah saluran pembuangan air 

limbah.  

2) Dinding kolam renang 

- Permukaan dinding harus mudah dibersihkan. 

- Permukaan dinding yang selalu kontak dengan air harus terbuat dari 

bahan yang kuat dan kedap air. 

3) Ventilasi 

Sistem ventilasi harus dapat menjamin peredaran udara di dalam ruang 

dengan baik. 

4) Sistem pencahayaan 

- Tersedia sarana pencahayaan dengan intensitas yang sesuai. 

- Untuk kolam renang yang digunakan saat malam hari harus 

dilengkapi dengan lampu berkapasitas 12 volt. 

5) Atap 

Atap tidak boleh bocor agar tidak memungkinkan terjadinya genangan 

air. 

6) Langit-langit 

Langit-langit harus memiliki ketinggian minimal 2,5 meter dari lantai 

dan mudah dibersihkan. 

7) Pintu 

Pintu harus dapat mencegah masuknya vektor penyakit seperti serangga, 

tikus, dan binatang pengganggu lain. 
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4. Persyaratan kelengkapan kolam renang 

Kolam renang harus memiliki fasilitas kelengkapan diantaranya : bak cuci 

kaki, kamar dan pancuran bilas, kamar ganti dan penitipan barang, kamar 

P3K, fasilitas sanitasi (bak sampah, jamban dan peturasan, serta tempat cuci 

tangan) dan gudang bahan-bahan kimia dan perlengkapan lain. 

5. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi 

1) Area kolam renang 

- Harus ada pemisah yang jelas antara area kolam renang dengan area 

lainnya. 

- Kolam harus selalu terisi air dengan penuh. 

- Jumlah maksimum perenang adalah sebanding dengan luas 

permukaan kolam dibagi 3 m
2
. 

- Lantai dan dinding kolam harus kuat, kedap air, rata, berwarna 

terang, dan mudah dibersihkan. Sudut dinding dan dasar kolam harus 

melengkung. 

- Saluran air yang masuk ke kolam renang harus terjamin tidak terjadi 

kontak antara air bersih yang masuk dengan air kotor. Lubang 

pembuangan air kotor harus berada di dasar kolam renang yang 

paling rendah dan berseberangan dengan lubang masuknya air. 

- Lubang saluran pembunagan air kolam dilengkapi dengan ruji dan 

tidak membahayakan perenang. 

- Kolam berkedalaman < 1,5 meter, kemiringan lantai tidak > 10%. 

Pada kedalaman > 1,5 meter kemiringan lantai kolam tidak > 30%.
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- Dinding kolam renang harus rata dan vertikal, jika terdapat injakan 

maka pegangan dan tangga tidak boleh ada penonjolan, terbuat dari 

bahan berbentuk bulat dan tahan karat. 

- Kolam harus dilengkapi dengan saluran peluap di kedua belah 

sisinya. 

- Lantai tepi kolam harus kedap air dan memiliki lebar minimal 1 

meter, tidak licin, dan permukaannya miring keluar kolam. 

- Pada setiap kolam harus ada tanda yang menunjukkan kedalaman 

kolam dan tanda pemisah untuk orang yang dapat berenang dan tidak 

dapat berenang. 

- Apabila ada papan loncat dan papan luncur, harus memenuhi 

ketentuan teknis untuk mencegah kecelakaan. 

2) Bak cuci kaki 

- Harus terdapat bak cuci kaki yang berukuran minimal panjang 1,5 

meter, lebar 1,5 meter, dan kedalaman 20 cm dengan pengisian air 

yang penuh. 

- Kadar sisa khlor pada air bak cuci kaki kurang lebih 2 ppm. 

3) Kamar dan pancuran bilas 

- Minimal terdapat 1 pancuran bilas untuk 40 perenang. 

- Pancuran bilas untuk pria harus terpisah dari pancuran bilas untuk 

wanita.  

4) Tempat sampah 

- Memiliki tutup yang mudah dibuka/ditutup tanpa mengotori tangan.
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- Tempat sampah terbuat dari bahan yang ringan, tahan karat, kedap 

air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya. 

- Tempat sampah harus mudah dibersihkan dan memiliki volume yang 

sesuai untuk menampung sampah dari tiap kegiatan. 

- Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara yang tidak terbuat 

dari beton permanen dan tidak menjadi ternpat perindukan vektor 

penyakit. 

- Tempat pengumpul sampah sementara harus dikosongkan minimal 3 

x 24 jam. 

5) Jamban dan peturasan 

- Tersedia minimal 1 buah jamban untuk tiap 40 orang wanita dan 1 

buah jamban untuk tiap 60 orang pria dan harus terpisah antara 

jamban untuk  pria dan wanita. 

- Tersedia 1 buah peturasan untuk tiap 60 orang pria. 

- Apabila kapasitas kolam renang kurang dari jumlah pengunjung 

diatas, maka harus disediakan minimal 2 buah jamban dan 2 buah 

peturasan untuk pria dan 3 buah jamban untuk wanita. 

- Jamban yang tersedia kedap air dan tidak licin, dinding berwarna 

terang, jamban leher angsa, memiliki ventilasi dan penerangan 

cukup, tersedia air pembersih yang cukup, dan memiliki luas lantai 

minimal 1 m
2
. 

- Konstruksi peturasan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, 

sistem leher angsa, luas lantai minimal 1,5 m
2
. 
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- Jika peturasan dibuat sistem talang atau memanjang, maka untuk tiap 

satu peturasan panjangnya minimal 60 m. 

6) Tempat cuci tangan 

Tempat cuci tangan terletak di tempat yang mudah dijangkau dan 

berdekatan dengan jamban peturasan dan kamar ganti pakaian serta 

dilengkapi dengan sabun, pengering tangan dan cermin. 

7) Gudang bahan kimia 

- Tersedia gudang khusus untuk tempat pengelolaan bahan kimia. 

- Penempatan kalsium hipoklorit harus terpisah dengan aluminium 

sulfat atau bahan-bahan kimia lainnya. 

8) Perlengkapan lain 

- Tersedia papan pengumuman yang berisi antara lain larangan 

berenang bagi penderita penyakit kulit, penyakit kelamin, penyakit 

epilepsi, penyakit jantung dan lain-lain. 

- Tersedia perlengkapan pertolongan bagi perenang, antara lain : 

pelampung, tali penyelamat dan lain-lain. 

- Tersedia alat untuk mengukur kadar pH dan sisa khlor air kolam 

renang secara berkala. Hasil pengukuran sisa khlor dan pH air kolam 

renang harian, diumumkan kepada pengunjung melalui papan 

pengumuman. 

- Tersedia tata tertib berenang dan anjuran menjaga kebersihan. 
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2.1.2 Air Kolam Renang 

2.1.2.1 Sumber Air Kolam Renang 

Air yang digunakan sebagai air kolam renang dapat berasal dari beberapa 

sumber air. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa 

(hujan), air permukaan, dan air tanah (Budiman Chandra, 2007:42). 

1. Air angkasa (hujan) 

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Pada saat 

presipitasi air tersebut merupakan air yang paling bersih, namun cenderung akan 

mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran tersebut dapat 

disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya gas karbon 

dioksida, nitrogen, dan amonia. 

2. Air permukaan 

Air permukaan meliputi badan-badan air seperti sungai, danau, telaga, waduk, 

rawa, air terjun, dan sumur permukaan yang sebagian besar berasal dari air hujan 

yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami 

pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun pencemar lainnya. 

3. Air tanah 

Air tanah (ground water) berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan 

bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan 

mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses yang telah dialami air hujan 

tersebut dalam perjalanannya ke bawah tanah akan membuat air tanah menjadi 

lebih baik dan lebih murni dibandingkan air permukaan. Akan tetapi, air tanah 

mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi yang
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tinggi dari zat-zat mineral seperti magnesium, kalsium, dan logam berat seperti 

besi dapat menyebabkan kesadahan air.  

2.1.2.2 Pencemaran Air Kolam Renang 

Pencemaran air kolam renang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 

pencemaran mikrobiologis dan pencemaran kimia. 

1. Pencemaran Mikrobiologis  

Pencemaran mikrobiologis pada air kolam renang dapat disebabkan karena 

kontaminasi fekal dan kontaminasi non-fekal. Kontaminasi fekal berasal dari 

kotoran yang dikeluarkan oleh pengguna kolam renang maupun dari kotoran yang 

terdapat pada sumber air yang digunakan sebagai air kolam renang. Pada kolam 

renang terbuka, kontaminasi fekal juga dapat berasal dari kotoran hewan seperti 

burung dan tikus yang berada di area kolam renang. 

Kontaminasi non-fekal di kolam renang dapat berasal dari pengguna kolam 

renang, yaitu dari muntahan, lendir, air liur, atau lapisan kulit yang mencemari air 

kolam renang. Kontaminasi tersebut merupakan sumber potensial dari 

mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa dalam air 

yang dapat menyebabkan infeksi pada penguna kolam renang lain apabila kontak 

dengan air yang telah terkontaminasi tersebut (WHO, 2006:26).  

2. Pencemaran kimia  

Pencemaran kimia pada air kolam renang berasal dari bahan kimia yang 

dihasilkan dari proses desinfeksi serta berasal dari bahan kimia yang dihasilkan 

oleh pengguna kolam renang seperti keringat, urin, sisa sabun, dan lotion 

kosmetik yang melekat pada tubuh pengguna kolam renang (WHO, 2006:60).
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Senyawa kimia yang dihasilkan dari proses desinfeksi berupa senyawa khlor 

dapat bereaksi dengan senyawa organik dalam air seperti amonia dan urea yang 

berasal dari urin dan keringat. Senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi dan 

membentuk  produk sampingan dari proses desinfeksi seperti Trihalomethane 

(THM), Chloramines, dan Haloacetic acids (HAAs). Produk sampingan tersebut 

dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seperti iritasi pada mata, 

kulit, dan saluran pernafasan (Zarzoso M, et al, 2010:234-235). 

2.1.2.3 Persyaratan Kualitas Air Kolam Renang 

Kualitas air yang digunakan sebagai air kolam renang harus memenuhi 

standar persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan 

Kualitas Air. Adapun persyaratan kualitas air untuk kategori kolam renang yang 

telah ditetapkan meliputi persyaratan fisik, persyaratan kimia, dan persyaratan 

mikrobiologis.  

1. Persyaratan fisik 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990,  syarat fisik 

yang ditetapkan untuk air kolam renang antara lain: 

1) Bau  

Air yang digunakan dalam kolam renang harus terbebas dari bau yang 

mengganggu. Bau pada air kolam renang dapat disebabkan oleh tumbuhan 

algae yang belebihan, serta dari kontaminasi limbah. Selain itu, bau pada 

air juga dapat disebabkan karena kandungan khlor yang tinggi dalam air 

kolam renang akibat proses desinfeksi (Soemirat, 2011:132).
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2) Benda terapung  

Benda terapung merupakan benda-benda asing yang ada di permukaan air 

yang dapat berasal dari kotoran-kotoran. Kotoran dapat dibawa oleh 

pengguna kolam renang maupun berasal dari lingkungan disekitar kolam 

renang. Air kolam renang harus terbebas dari benda terapung supaya tidak 

mengganggu kenyamanan dari pengguna kolam renang. 

3) Kejernihan  

Kejernihan air kolam renang dapat dilihat dengan piringan yang diletakan 

pada dasar kolam yang terdalam. Air kolam renang dapat dikatakan jernih 

apabila piringan tersebut dapat dilihat dengan jelas dari tepi kolam pada 

jarak lurus 7 m (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990). 

2. Persyaratan kimia 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990,  syarat kimia 

yang ditetapkan untuk air kolam renang antara lain : 

1) Aluminium 

Aluminium merupakan metal yang mudah dibentuk. Sumber alamiah dari 

aluminium adalah bauksit dan kryolit. Pada dosis tinggi aluminium dapat 

menimbulkan ganguan kesehatan. Sifat toksisitas aluminium bergantung 

dari senyawanya, jika berikatan dengan arsen seperti Al-arsenat zat 

tersebut sangat toksik (Soemirat, 2011:135). Batasan maksimal kandungan 

aluminium dalam air kolam renang yang ditetapkan menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 adalah sebesar 0,2 mg/l.
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2) Kesadahan (CaSO3) 

Kesadahan dalam air dapat disebabkan oleh ion-ion magnesium atau 

kalsium. Ion-ion tersebut terdapat dalam air dalam bentuk sulfat, klorida, 

hidrogen karbonat. Sedangkan pada air alam, kesadahan dapat disebabkan 

oleh garam karbonat atau garam asamnya. Adanya kalsium klorida atau 

magnesium sulfat disebabkan oleh geologi tanah disekitarnya (Tresna 

Sastrawijaya, 2009:106). Batasan minimum kesadahan dalam air kolam 

renang yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 

Tahun 1990 adalah 50 mg/l dan maksimalnya adalah 500 mg/l. 

3) Oksigen terabsorbsi (O2) 

Kadar oksigen terlarut dalam air dapat dijadikan ukuran untuk menentukan 

mutu air. Jika tingkat oksigen terlarut terlalu rendah, maka organisme 

anaerob dapat mati ataupun menguraikan bahan organik dan menghasilkan 

bahan seperti metana dan hidrogen sulfida yang dapat menyebabkan air 

berbau busuk (Tresna Sastrawijaya, 2009:100-102). Kadar oksigen 

terabsorbsi maksimal yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk air kolam renang adalah 0,1 mg/l 

dalam waktu 4 jam pada suhu udara. 

4) pH 

pH dalam air sebaiknya netral yaitu tidak asam maupun basa. Kualitas air 

dengan pH 6,7 - 8,6 dapat dikatakan normal dan tidak terganggu. Air yang 

berasal dari pegunungan biasanya memiliki pH yang tinggi. Akan tetapi 

semakin lama pH akan menurun menuju suasana asam akibat dari
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pertambahan bahan-bahan organik yang kemudian membebaskan CO2 jika 

mengurai (Tresna Sastrawijaya, 2009:105). Menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990, standar pH untuk air kolam renang 

adalah 6,5 – 8,5. 

5) Sisa khlor 

Sisa khlor merupakan sebagian khlor yang tersisa akibat dari reaksi antara 

senyawa khlor dengan senyawa organik maupun anorganik yang terdapat 

di dalam air (Tri Joko, 2010:158). Kandungan sisa khlor bebas dalam air 

sengaja dipertahankan sebesar 0,2 mg/l untuk membunuh kuman patogen 

dalam air (Budiman Chandra, 2007:56-67). Batas kandungan sisa khlor 

dalam air kolam renang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 

Tahun 1990 sebesar 0,2 - 0,5 mg/l. 

6) Tembaga (Cu) 

Tembaga pada umumnya diperlukan oleh tubuh untuk perkembangan 

tubuh manusia. Akan tetapi jika dosisnya terlalu tinggi, tembaga justru 

bersifat racun yaitu dapat mengganggu enzim yang terkait dengan 

pembentukan sel darah, dapat menimbulkan gejala pada ginjal, hati, 

muntaber, pusing, lemah, anemia, kram dan lain sebagainya. Pada dosis 

yang terlalu rendah, tembaga dalam air dapat menimbulkan rasa kesat, 

berwarna, dan korosi pada pipa (Soemirat, 2011:136). Kadar maksimal 

tembaga dalam air kolam renang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.416 Tahun 1990 ditetapkan sebesar 1,5 mg/l. 
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3. Persyaratan mikrobiologis  

Persyaratan mikrobiologis yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori kolam renang antara lain : 

1) Bakteri Coliform  

Bakteri Coliform merupakan kelompok bakteri yang memiliki ciri 

berbentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, serta bersifat 

aerobik dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktosa dengan 

menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35
o
 C (APHA, 

1989 dalam Kusnadi dkk, 2003). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.416 Tahun 1990, batasan kandungan bakteri Coliform dalam air kolam 

renang adalah 0 per 100 ml sampel air. 

2) Kuman  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990, jumlah 

angka kuman yang ada di dalam air kolam renang ditetapkan sebesar 200 

koloni per 1 ml sampel air. 

2.1.3 Desinfeksi Air Kolam Renang 

2.1.3.1 Definisi Desinfeksi 

Desinfeksi adalah usaha untuk mematikan mikroorganisme yang masih 

tersisa dalam proses, terutama ditujukan untuk mikroorganisme yang patogen (Tri 

Joko, 2010:151).  

2.1.3.2 Jenis Proses Desinfeksi  

Proses desinfeksi dapat dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu : cara 

konvensional, pemanasan, ozonisasi, pembubuhan bahan kimia, radiasi 

ultraviolet, radiasi gamma dan cahaya berkas elektron (Tri Joko, 2010:152-156).
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1. Desinfeksi dengan cara konvensional 

Dalam proses desinfeksi secara konvensional, senyawa kimia yang sering 

digunakan adalah senyawa khlorin. Air yang didesinfeksi dengan khlorin 

sebaiknya tidak mengandung zat amoniak karena dapat membentuk senyawa 

nitrogen triklorida (NCl3) atau dikloramin yang sangat berbau jika belum 

mencapai titik break point klorinasi.  

NH3+ HOCl     NH2Cl + H2O   pH ≥ 7 

NH2Cl + HOCl  NHCl2 + H2O  4 ≤ pH ≤ 6 

NHCl2 + HOCl   NCl3 + H2O  pH < 3 

2NHCl + HOCl   N2 + 3HCl + H2O (Jika NHCl2 kelebihan khlor) 

Kadar sisa khlor yang tersedia setelah mencapai break point merupakan zat 

desinfektan yang efektif dalam proses desinfeksi. 

2. Desinfeksi dengan ozon 

Ozon adalah zat pengoksidasi kuat sehingga mampu melakukan perusakan 

bakteri antara 600 sampai 3000 kali lebih kuat daripada khlorin. Selain itu 

penggunaan ozon untuk desinfeksi tidak dipengaruhi oleh pH air. Prinsip 

mekanisme produksi ozon adalah eksitasi dan percepatan elektron yang tidak 

beraturan dalam medan listrik tinggi. O2 yang melewati medan listrik yang tinggi 

berupa arus bolak balik akan menghasilkan lompatan elektron yang bergerak dari 

elektroda yang satu ke elektroda yang lain. Jika elektron mencapai kecepatan yang 

cukup maka elektron ini dapat menyebabkan molekul oksigen spliting ke bentuk 

atom oksigen radikal bebas. Atom-atom ini kemudian bergabung dengan molekul 

O2 membentuk O3 (ozon). Ozon dalam air akan terdekomposisi membentuk 

radikal bebas dan inilah yang bertindak sebagai desinfeksi. 
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3. Desinfeksi dengan UV 

Desinfeksi dengan UV dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu cara langsung 

dan interaksi tidak langsung. Pada interaksi langsung, sinar UV berperan sebagai 

desinfektan. Daerah yang berperan penting dalam efek germical adalah pada UV-

AC, yaitu pada 280-220 nm. Sinar UV dalam area ini merupakan area yang 

mampu mematikan semua mikroorganisme. Pada proses desinfeksi dengan UV 

yang melalui interaksi tidak langsung, yaitu menggunakan zat pengoksidasi H2O2 

atau semi konduktor (TiO2). 

4. Desinfeksi dengan radiasi gamma dan berkas elektron 

Sinar gamma dan partikel beta atau elektron merupakan radiasi pengion. 

Sinar gamma dihasilkan oleh isotop Cobalt-60, dimana isotop ini meluruh 

menghasilkan isotop stabil Nikel-60. Dalam proses tersebut, suhu, senyawa 

organik, dan pH berpengaruh terhadap proses klorinasi. Peningkaan suhu akan 

menghasilkan pembunuhan bakteri yang lebih cepat. Jika senyawa organik 

terdapat dalam air akan mengurangi konsentrasi desinfektan yang efektif. Pada pH 

yang tinggi, direkomendasikan memakai ozon dan UV. 

5. Desinfeksi dengan pemanasan 

Pada proses desinfeksi dengan pemanasan, air cukup dipanaskan atau 

dididihkan selama 15-20 menit. Dengan pendidihan ini maka bakteri patogen akan 

mati. Penerapan metode ini umumnya dilakukan secara individual. 

6. Desinfeksi dengan pembubuhan bahan kimia 

Proses desinfeksi dengan metode ini dilakukan dengan mencampurkan suatu 

bahan kimia desinfektan ke dalam air, kemudian membiarkannya beberapa saat 

sehingga zat kimia tersebut dapat kontak dengan bakteri. 
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2.1.3.3 Syarat Desinfektan  

Desinfektan yang digunakan dalam proses desinfeksi harus memenuhi 

syarat-syarat antara lain: 

1. Dapat mematikan semua jenis organisme patogen dalam air. 

2. Dapat membunuh kuman patogen dalam waktu singkat. 

3. Ekonomis dan dapat dilaksanakan dengan mudah. 

4. Air tidak boleh menjadi toksik setelah didesinfeksi. 

5. Dosis diperhitungkan agar mempunyai residu atau cadangan untuk 

mengatasi adanya kontaminasi dalam air (Tri Joko, 2010:156). 

2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Desinfeksi  

Dalam proses desinfeksi air terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

efektivitas kerja dari proses desinfeksi, antara lain yaitu jenis desinfeksi, jenis 

mikroorganisme, konsentrasi desinfektan dan waktu kontak, pH, suhu, serta 

kandungan senyawa lain dalam air. 

1. Jenis desinfektan 

Efisiensi desinfektan dipengaruhi oleh jenis bahan kimia yang digunakan. 

Desinfektan seperti ozon dan khlorin dioksida merupakan oksidator yang lebih 

kuat dibandingkan dengan jenis bahan yang lain seperti khlorin (Nusa Idaman, 

2007:16). 

2. Jenis mikroorganisme 

Pada ummnya bakteri berbentuk spora lebih resisten terhadap desinfektan 

dibandingkan dengan bakteri vegetatif. Contohnya adalah bakteri Legionella 
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pneumophila lebih tahan terhadap khlorin dibandingkan dengan E.coli (Nusa 

Idaman, 2007:16). 

3. Konsentrasi desinfektan dan waktu kontak 

Inaktivasi mikroorganisme patogen oleh senyawa desinfektan bertambah 

sesuai dengan waktu kontak. Konsentrasi desinfektan juga berpengaruh terhadap 

efektivitas inaktivasi kandungan mikroorganisme yang ada dalam air (Nusa 

Idaman, 2007:16). 

4. pH 

Kadar pH air dapat berpengaruh terhadap efektivitas khlorin sebagai 

desinfektan, karena kadar pH air yang naik atau turun akan menentukan jumlah 

HOCl dan OCl
- 
dalam air yang berperan dalam membunuh kuman (John D Puetz, 

2013:21).  

Tabel 2.1 Pengaruh pH Terhadap Jumlah HOCl dan OCl
- 
Dalam Air 

pH HOCl (%) OCl
-
 (%) 

6,0 97  3  

7,0 75  25 

7,5 50  50 

8,0 23  77 

9,0 3 97  

5. Suhu 

Proses inaktivasi bakteri patogen dan parasit akan lebih efektif seiring dengan 

meningkatnya suhu (Nusa Idaman, 2007:17).  

6. Pengaruh kimia dan fisika pada desinfeksi 

Beberapa senyawa kimia yang dapat mempengaruhi proses desinfeksi antara 

lain adalah senyawa nitrogen anorganik maupun organik, besi, mangan, dan
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hidrogen sulfida. Senyawa organik terlarut juga akan menambah kebutuhan khlor 

dan keberadaannya menyebabkan penurunan efisiensi proses desinfeksi. Selain 

itu, adanya senyawa anorganik, zat organik, dan sel-sel mikroba dalam air akan 

menyebabkan kekeruhan dalam air. Kekeruhan tersebut dapat menurunkan 

efisiensi khlor maupun senyawa desinfektan lain yang ada dalam air (Nusa 

Idaman, 2007:17).   

2.1.4 Klorinasi Air Kolam Renang 

2.1.4.1 Definisi Klorinasi 

Klorinasi adalah proses pemberian khlorin ke dalam air yang telah menjalani 

proses filtrasi dan merupakan langkah maju dalam proses purifikasi air (Budiman 

Chandra, 2007:55). Di alam, khlorin umumnya dijumpai dalam bentuk berikatan 

dengan unsur lain membentuk garam NaCl atau ion klorida di laut (A. Hasan, 

2006). Pada saat ini khlorin sering digunakan sebagai desinfektan dalam  

pengolahan air limbah, air kolam renang, dan air minum karena dinilai efektif. 

2.1.4.2 Manfaat Khlorin 

Khlorin sebagai bahan desinfektan dalam proses desinfeksi air memiliki 

beberapa manfaat antara lain : 

1. Memiliki sifat bakterisidal dan germisidal. 

2. Dapat mengoksidasi zat besi, mangan, dan hidrogen sulfida. 

3. Dapat menghilangkan bau dan rasa tidak enak pada air. 

4. Dapat mengontrol perkembangan alga dan organisme pembentuk lumut. 

5. Dapat membantu proses koagulasi (Budiman Chandra, 2007:56). 
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2.1.4.3 Cara Kerja Khlorin 

Bentuk khlorin di dalam air akan berubah menjadi asam klorida. Asam 

klorida tersebut kemudian di netralisasi oleh sifat basa dari air sehingga akan 

terurai menjadi ion hidrogen dan ion hipoklorit. 

H2O + Cl2  HCl + HOCl 

HOCl  H
+
 + OCl

-
 

Khlorin sebagai desinfektan utamanya bekerja dalam bentuk asam 

hipoklorit (HOCl) dan sebagian kecil dalam bentuk ion hipoklorit (OCl
-
). Khlorin 

dapat bekerja dengan efektif jika pH air 7. Namun jika nilai pH air > 8,5 maka 

90% dari asam hipoklorit itu akan mengalami ionisasi menjadi ion hipoklorit 

sehingga kemampuan khlorin sebagai desinfektan menjadi lemah atau berkurang 

dalam membunuh bakteri patogen (Budiman Chandra, 2007:56). 

Mekanisme khlorin dalam mematikan bakteri patogen dalam air dilakukan 

dengan 2 cara perusakan, yaitu : 

1. Perusakan kemampuan permeabilitas sel  

Khlor bebas dalam air akan merusak membran dari sel bakteri yang 

menyebabkan sel kehilangan permeabilitasnya. Khlor juga akan merusak fungsi 

sel bakteri yang lainnya yaitu dengan menyebabkan kebocoran pada protein, 

RNA, dan DNA.  

2. Perusakan asam nukleat dan enzim  

Senyawa khlor dalam air juga akan merusak asam nukleat dan enzim pada 

bakteri. Perusakan ini merupakan cara utama pada proses inaktivasi bakteri phage 

12 atau poliovirus tipe 1 (Nusa Idaman, 2007:19). 
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2.1.4.4 Prinsip Pemberian Khlorin 

Proses pemberian khlorin terhadap air harus memperhatikan prinsip 

pemberiannya, antara lain : 

1. Air harus jernih dan tidak keruh karena kekeruhan pada air akan 

menghambat proses klorinasi. 

2. Kebutuhan khlorin harus diperhitungkan secara cermat agar dapat efektif 

mengoksidasi bahan-bahan organik dan dapat membunuh kuman patogen 

dan meninggalkan sisa khlor bebas dalam air. 

3. Tujuan klorinasi pada air adalah unutk mempertahankan sisa khlorin bebas 

sebesar 0,2 mg/l di dalam air. Nilai tersebut merupakan margin of safety 

(nilai batas keamanan) pada air untuk membunuh kuman patogen yang 

mengantominasi pada saat penyimpanan dan pendistribusian air. 

4. Dosis khlorin yang tepat adalah jumlah khlorin dalam air yang dapat 

dipakai untuk mebunuh kuman patogen serta mengoksidasi bahan organik 

dalam air, dan dapat meninggalkan sisa khlor bebas sebesar 0,2 mg/l 

dalam air (Budiman Chandra, 2007:56-57). 

2.1.4.5 Metode Klorinasi  

Pemberian khlorin pada proses desinfeksi air dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu dengan gas khlor (Cl2), kalsium hipoklorit (Ca(OCl)2), dan 

sodium hipoklorit (NaOCl). 

1. Gas khlor 

Dalam keadaan gas, gas khlor dijumpai dengan warna kuning kehijauan dan 

memiliki berat 2,48 kali lebih berat dari udara (Tri Joko, 2010:217). Peralatan
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klorinasi dengan bahan gas disebut chlorinating equipment dan alat yang sering 

dipakai adalah Peterson’s Chloronome yang berfungsi untuk mengukur dan 

mengatur pemberian gas khlorin dalam air. Gas khlor yang dilarutkan dalam air 

akan mengalami reaksi hidrolisa sebagai berikut : 

Cl2 + H2O H
+
 + Cl

-
 +  HOCl 

         (klorida)     (asam hipoklorit) 

Asam hipoklorit kemudian pecah sesuai reaksi berikut : 

HOCl  OCl
-
 +  H

+ 

  (ion hipoklorit) 

Dalam hal ini ion klorida (Cl
-
) tidak aktif, sedangkan Cl2, HOCl dan OCl 

dianggap sebagai bahan yang aktif. HOCl yang tidak pecah adalah zat pembasmi 

yang paling efisien bagi bakteri. Gas khlor sering digunakan karena harganya 

murah, kerjanya cepat, efisien, dan mudah digunakan. Penggunaan gas khlor 

harus dilakukan dengan hati-hati karena beracun dan dapat menimbulkan iritasi 

pada mata. (G.Alaerts, 1987:103-104; Budiman Chandra, 2007:57). 

2. Kalsium hipoklorit (Ca(OCl)2) 

Kalsium hipoklorit (Ca(OCl)2) di pasaran sering disebut dengan kaporit. 

Kaporit teredia dalam bentuk butiran, bubuk, maupun tablet dan mengandung 60-

70% kalsium hipoklorit dan sisanya adalah kalsium karbonat. Daya larut kaporit 

dalam air yaitu 21,5 gr/100 ml pada suhu 0
o 
C dan 23,4 gr/100 ml pada suhu 40

o
 C 

(Tri Joko, 2010:216). Kaporit yang dilarutkan dalam air akan bereaksi seperti 

berikut : 

Ca(OCl)2 + 2H2O 2HOCl + Ca(OH)2 

HOCl   OCl
-
 + H

+
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3. Sodium hipoklorit (NaOCl) 

Sodium hipoklorit (NaOCl) dipasaran umumnya berbentuk cair. Kandungan 

konsentrasi khlor dalam sodium hipoklorit berkisar antara 5 – 15%, namun ada 

pula sodium hipoklorit yang mengandung 15 – 17 % khlor. Konsentrasi khlor 

dalam larutan sodium hipoklorit sangat dipengaruhi  oleh suhu, cahaya, pH rendah 

dan kehadiran kation logam berat seperti besi, tembaga, nikel, kobalt (Tri Joko, 

2010:169; Martin D, 2004). Adapun reaksi sodium hipoklorit dalam air adalah 

sebagai berikut : 

NaOCl + H2O  HOCl + NaOH 

HOCl  OCl
-
 + H

+
 

2.1.4.6 Dosis Pemberian Khlorin Pada Proses Klorinasi 

Dosis khlorin merupakan jumlah khlor yang ditambahkan pada air untuk 

menghasilkan residu spesifik pada akhir waktu kontak (Asmadi, 2011:98). Dosis 

pemberian khlorin khususnya dengan menggunakan bahan kaporit (Ca(OCl)2) 

harus memperhatikan beberapa hal berikut : 

1. Daya sergap khlor : kemampuan zat khlor yang ada di dalam air untuk 

melakukan proses kimia guna mengikat zat organik yang kemudian 

membentuk senyawa klorida yang akan berfungsi sebagai desinfektan. 

2. Kebutuhan khlorin (chlor demand): Jumlah khlorin yang dibutuhkan untuk 

dapat mengoksidasi bahan-bahan organik dan dapat membunuh kuman 

patogen serta meninggalkan sisa khlor bebas dalam air (Budiman, 

2007:56).
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Jumlah kaporit yang digunakan (gr/m
3
) = 

(DSK + Kadar Keamanan Sisa Khlor) (Kadar Kaporit %) 

3. Break point chlorination : titik retak  yang menunjukkan awal proses 

tercapainya kesetabilan senyawa khlor di dalam air, dimana kebutuhan 

khlor untuk mengikat senyawa organik akan menurun dan proses 

pembentukan senyawa khlor sebagai desinfektan akan menuju kestabilan. 

Penambahan dosis khlor setelah titik ini akan memberikan sisa khlor yang 

sebanding dengan penambahan khlor (Tri Joko, 2010:158). 

Untuk menghitung jumlah kaporit yang digunakan dalam proses klorinasi, 

terlebih dahulu dilakukan penghitungan daya sergap khlor dalam air (Edy 

Handayanto, 2011). 

Langkah menentukan daya sergap khlor pada air : 

1. Masukan 1 liter air bersih kedalam botol. 

2. Tambahkan 1 – 2 ml larutan kaporit 0,2 % dengan memakai pipet ukur. 

3. Campur segera hingga homogen. 

4. Periksa segera kadar sisa khlor (nol menit dan catat). 

5. Diamkan selama 40 menit. 

6. Periksa kembali kadar sisa khlor dan catat hasilnya. 

Daya Sergap Khlor (DSK) = sisa khlor 0 menit – sisa khlor 40 menit 

 

 

2.1.4.7 Kadar Sisa Khlor Dalam Air 

Sisa khlor merupakan sebagian khlor yang tersisa akibat dari reaksi antara 

senyawa khlor dengan senyawa organik maupun anorganik tertentu yang terdapat 
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di dalam air (Tri Joko, 2010:158). Dalam hal ini semua khlor yang tersedia dalam 

air sebagai kloramin (penggabungan antara khlor dan amoniak dalam air) disebut 

khlor tersedia terikat atau khlor terikat, sedangkan yang termasuk khlor bebas 

dalam air yaitu Cl2, HOCl, dan OCl
-
 (G.Alaerts, 1987:105). HOCl atau asam 

hipoklorit merupakan zat pembasmi yang paling efisien bagi bakteri (G.Alaerts, 

1987:104). Di dalam air, jumlah khlor terikat dan khlor bebas disebut sebagai 

Total Residual Chlorine atau total khlorin (Hefni Effendi, 2007:138).  

Kandungan sisa khlor dalam air sengaja dipertahankan sebesar 0,2 mg/l 

untuk membunuh kuman patogen dalam air (Budiman Chandra, 2007:56-67). 

Kandungan sisa khlor dalam air khususnya air kolam kolam renang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu jumlah pengguna kolam renang (Ika Nining, 

2004) dan faktor cuaca seperti sinar matahari dan kondisi hujan (ANSI APSP, 

2009:30). Batas kandungan sisa khlor dalam air kolam renang menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 sebesar 0,2 - 0,5 mg/l.  

2.1.4.8 Metode Pemeriksaan Kadar Sisa Khlor 

Pemeriksaan kadar khlorin di laboratorium dapat dilakukan menggunakan 

analisa dengan metode Iodometri maupun analisa dengan metode DPD - FAS. 

Selain metode tersebut, untuk pemeriksaan di lapangan dapat dilakukan dengan 

metode Orthotolidine Arsenite (OTA test).  

1. Analisa dengan Metode Iodometri 

Pada metode Iodometri, khlor aktif akan membebaskan iodin (I2) dari larutan 

kalium iodida (KI). pH yang sesuai untuk reaksi ini adalah < 3 atau 4, namun jika 

pH tinggi digunakan asam asetik (CH3COOH) untuk menurunkan pH. Dalam 
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metode ini kanji digunakan untuk merubah warna suatu larutan yang mengandung 

iodin  menjadi biru. Penentuan jumlah khlor aktif  dilakukan dengan melihat iodin 

yang telah dibebaskan oleh khlor aktif yang kemudian dititrasikan dengan larutan 

standard natrium tiosulfat. Titik akhir titrasi dinyatakan dengan hilangnya warna 

biru dari larutan (G.Alaerts, 1987:110). 

2. Analisa dengan Metode DPD-FAS 

Metode pemeriksaan sisa khlor dengan titrasi kolorimetris digunakan larutan 

DPD (dietil parafenilen diamin) sebagai indikator yang kemudian dibubuhkan 

pada larutan yang mengandung sisa khlor aktif. Reaksi akan terjadi dengan 

perubahan warna larutan menjadi merah. Sebagai pereaksi digunakan kalium 

iodida (KI) yang akan memisahkan khlor bebas monokloramin, dan dikloramin, 

tergantung dari konsentrasi ion iodida yang dibubuhkan. Reaksi ini membebaskan 

iodin yang mengoksidasi indikator DPD dan memberi warna lebih merah pada 

larutan jika konsentrasi pereaksi ditambah. Untuk mengetahui jumlah khlor bebas 

dan khlor terikat maka larutan dititrasikan dengan larutan FAS (fero amonium 

sulfat) hingga warna merah hilang. pH larutan juga harus disesuaikan yaitu 6,2 - 

6,5 (G.Alaerts, 1987:114).  

3. Analisa dengan Metode OTA Test 

Metode ini dilakukan dengan reagen yang berupa bahan Analytical Grade 

Orthotolidine yang dilarutkan dalam 10% asam hipoklorit. Cara pemeriksaannya 

yaitu sebanyak 0,1 ml larutan OT dimasukkan ke dalam 1 ml sampel air dan 

diperhatikan reaksi yang terjadi. Jika air mengandung khlorin, maka sampel air itu 

akan berubah warna menjadi kuning. Perubahan warna tersebut kemudian
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dibandingkan dengan komparator warna standar yang tersedia (Budiman Chandra, 

2007:57-58).  

2.1.5 Dampak Khlorin Terhadap Kesehatan  

2.1.5.1 Dampak Khlorin Dalam Air Terhadap Pengguna Kolam Renang 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990, kadar sisa 

khlor dalam air kolam renang adalah sebesar 0,2 – 0,5 mg/l. Kadar sisa khlor 

tersebut sengaja dipertahankan agar dapat membunuh kuman patogen yang ada di 

dalam air serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan terhadap pengguna kolam 

renang.  

Kadar sisa khlor yang terlalu tinggi dalam air dapat menyebabkan 

gangguan kesehatan berupa keluhan yang dialami oleh pengguna kolam renang.  

Menurut New York State Department Of Health (2004), efek kesehatan yang 

umumnya muncul atau dirasakan oleh seseorang sesaat setelah terpapar khlorin 

antara lain  adalah iritasi saluran napas, dada terasa sesak, gangguan pada 

tenggorokan, batuk, iritasi pada kulit, dan iritasi pada mata. 

Tingkat keparahan dari masing-masing efek tersebut bergantung pada rute 

paparan, dosis paparan, dan durasi paparan. Rute paparan atau masuknya zat 

kimia dalam air (termasuk khlorin) ke tubuh pengguna kolam renang dapat terjadi 

melalui inhalasi, ingesti, dan kontak kulit (WHO, 2006:60). 

2.1.6 Keluhan Iritasi Mata pada Pengguna Kolam Renang   

2.1.6.1 Iritasi Mata Akibat Paparan Khlorin 

Gejala iritasi mata yang diperoleh seseorang setelah berenang di kolam 

yang menggunakan klorinasi dapat tergolong dalam konjungtivitis kimia atau
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keratitis kimia. Iritasi tersebut disebabkan oleh paparan zat iritan seperti khlorin 

ataupun paparan senyawa kimia lain dalam air. Apabila paparan tersebut  

menyebabkan peradangan pada selaput konjungtiva maka tergolong sebagai 

konjungtivitis kimia, namun jika iritasi terjadi pada daerah kornea mata maka hal 

tersebut digolongkan sebagai keratitis kimia (Georgia Optometric Association, 

2013). 

Patogenesis iritasi mata akibat paparan khlorin dalam air berawal dari 

kontak antara senyawa khlorin dalam air dengan bagian mata. Senyawa khlorin 

yang bersifat iritatif kemudian akan menyebabkan peradangan pada lapisan mata 

bagian luar seperti lapisan konjungtiva maupun pada bagian kornea mata. Gejala 

iritasi yang muncul akibat peradangan tersebut diantaranya berupa mata merah, 

mata terasa seperti berpasir, mata terasa gatal, mata terasa pedih (terbakar), mata 

berair, bengkak pada kelopak mata, dan penglihatan menjadi kabur (Georgia 

Optometric Association, 2013). 

Gejala mata merah, mata terasa berpasir, pedih, dan gatal, disebabkan 

akibat selaput lendir mata yang meradang. Rasa gatal pada mata tersebut 

kemudian akan memicu dilakukannya penggosokan oleh penderita yang kemudian 

dapat menyebabkan lecet dan pembengkakan pada kelopak mata (Sidarta Ilyas, 

2004:69,73). Gejala mata berair (epifora) terjadi akibat sekresi air mata yang 

disebabkan oleh adanya sensasi benda asing pada mata, mata pedih, dan adanya 

rasa gatal pada mata (Vaughan & Asbury, 2009:99), sedangkan gejala penglihatan 

yang kabur disebabkan karena adanya peradangan yang menimbulkan lesi pada 

kornea dimana fungsi kornea adalah sebagai jendela mata dan membiaskan berkas 
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cahaya sehingga adanya lesi tersebut menyebabkan penglihatan menjadi kabur 

(Vaughan & Asbury, 2009:125). 

 

 

 

Gambar 2.1 : Iritasi mata 

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan bagi pengguna kolam renang 

untuk menghindari iritasi mata akibat paparan zat kimia dalam air kolam renang 

adalah : 

1. Tidak menggunakan lensa kontak saat berenang, karena lensa kontak dapat 

menangkap atau menyerap kotoran maupun zat-zat lain yang terkandung 

dalam air tepat di sebelah permukaan mata sehingga dapat meningkatkan 

resiko infeksi pada mata. 

2. Dianjurkan untuk menggunakan kacamata renang yang bertujuan untuk 

memberikan penghalang sehingga tidak terjadi kontak antara mata dengan 

zat kimia yang terkandung dalam air kolam renang sehingga dapat 

melindungi mata saat berenang (Georgia Optometric Association, 2013). 

2.1.6.2 Iritasi Mata Akibat Bakteri dalam Air 

Iritasi mata yang disebabkan oleh bakteri dapat termasuk dalam 

konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri terbagi menjadi konjungtivitis akut 
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(termasuk hiperakut dan subakut) dan kronik. Konjungtivitis akut biasanya jinak 

dan dapat sembuh dengan sendirinya dan berlangsung < 14 hari. Bakteri yang 

dapat menyebabkan konjungtivitis antara lain yaitu Neisseria gonorrhoeae pada 

konjungtivitis hiperakut, Streptococcus pneumoniae pada konjungtivitis akut, 

Haemophilus aegyptius pada konjungtivitis subakut, dan Staphylococcus aureus 

pada konjungtivitis kronik (Vaughan & Abury, 2009:98,100). 

2.1.6.3 Iritasi Mata Akibat Virus dalam Air 

Iritasi mata yang disebabkan oleh virus dapat termasuk dalam 

konjungtivitis viral. Konjungtivitis viral merupakan suatu penyakit mata umum 

yang dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus. Jenis virus yang dapat 

menyebabkan penyakit mata ini antara laian yaitu Adenovirus, virus Herpes 

simpleks, Enterovirus, virus Molluscum contagiosum, dan Varicella (Vaughan & 

Abury, 2009:98,105).  

2.1.6.4 Iritasi Mata Akibat Alergi 

Iritasi mata yang disebabkan oleh alergi dapat termasuk dalam 

konjungtivitis alergi. Konjungtivitis alergi merupakan radang pada konjungtiva 

yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas terhadap setiap bahan yang dapat 

bersifat alergen seperti debu, tepung sari, obat, dll (Sidarta Ilyas, 2000:26). 

Pada umumnya gejala iritasi mata konjungtivitis yang disebabkan oleh 

bakteri, virus, maupun alergi semuanya memiliki gejala yang hampir sama yaitu 

mata merah, mata berair, mata terasa pedih, terdapat sensasi benda asing pada 

mata, gatal, fotofobia, dan eksudasi (Vaughan & Abury, 2009:97,99). 
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Tabel 2.2 Perbedaan Gejala Iritasi Mata Akibat Virus, Bakteri, dan Alergi 

Gejala Penyebab 

Viral Bakteri Alergika 

Mata gatal Sedikit   Sedikit   Terasa sangat 

gatal 

Mata merah 

(hiperemia) 

Generalisata 

(hampir semua 

pada bagian 

putih mata) 

Generalisata 

(hampir semua 

pada bagian 

putih mata) 

Generalisata 

(hampir semua 

pada bagian 

putih mata) 

Mata berair (epifora) Banyak Sedang Sedikit 

Eksudasi  Sedikit Banyak Sedikit 

Sumber : Vaughan & Asbury Oftalmologi Umum edisi 17, 2009:99 

2.1.6.5 Iritasi Mata Akibat pH Air  

pH air dalam kolam renang dapat berpengaruh terhadap iritasi mata pada 

pengguna olam renang (CDC, 2013). Hal ini  karena air yang terlalu bersifat asam 

dapat mengubah protein jaringan pada mata, sedangkan air yang terlalu bersifat 

basa tidak mengubah sifat protein jaringan namun cenderung cepat menyusup ke 

dalam jaringan konjungtiva dan menyebabkan kerusakan yang bergantung dari 

konsentrasi molar dan jumlah yang masuk (Vaughan & Asbury, 2009: 115). 

Adapun gejala iritasi umum yang muncul antara lain mata merah, mata terasa 

berpasir, gatal, pedih, bengkak pada kelopak mata, serta penglihatan kabur. Hasil 

penelitian Ibnu Burhanudin (2015) juga telah membuktikan bahwa terdapat 

hubungan antara kadar pH dengan keluhan iritasi mata pada pengguna kolam 

renang di kolam renang Pemerintah Jakarta Selatan. 

2.1.7 Pengawasan dan Pemeliharaan Air Kolam Renang 

2.1.6.1 Pengawasan Air Kolam Renang 

Pengawasan kualitas air kolam renang dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap beberapa parameter kualitas air baik secara rutin maupun 



43 
 

 

 

berkala. Pengawasan dilakukan untuk memantau kualitas air kolam renang agar 

selalu dalam keadaan aman ketika digunakan oleh pengguna kolam renang. 

Tabel 2.3 Frekuensi Pemeriksaan Parameter Kualitas Air Kolam Renang 

No. Parameter Frekuensi pemeriksaan 

1. Kadar desinfektan (sisa khlor) Setiap 2 jam sekali 

2. pH 2 kali sehari 

3. Kejernihan Setiap hari 

4. Suhu Setiap hari 

5. Alkalinitas Sekali dalam seminggu 

6. Kesadahan Setiap 2 minggu sekali 

7. Heterotrophic plate count *Setiap minggu untuk kategori 

kolam renang umum 

*Setiap bulan untuk kolam renang 

semi umum 

8. Coliform/E.coli *Setiap minggu untuk kolam renang 

umum 

*Setiap bulan untuk kolam renang 

semi umum 

9. Pseudomonas aeroginosa Insidental ketika dibutuhkan 

10. Legionella sp Insidental ketika dibutuhkan 

Sumber : ANSI APSP, 2009:31; WHO, 2006:97 

 

2.1.6.2 Pemeliharaan Air Kolam Renang 

Pemeliharaan air kolam renang merupakan hal yang wajib dilakukan untuk 

menjaga kualitas air kolam renang. Beberapa langkah yang dilakukan dalam 

pemeliharaan air kolam renang antara lain : 

1. Penggunaan desinfektan 

Proses desinfeksi penting dilakukan untuk membunuh mikroorganisme 

patogen dalam air kolam renang. Desinfeksi dapat dilakukan dengan 

menggunakan bahan desinfektan kimia seperti khlorin maupun dengan 

metode lain seperti radiasi sinar UV. Dalam hal ini, sirkulasi air kolam renang 
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dan residual desinfektan yang dihasilkan menjadi suatu hal yang penting 

untuk diperhatikan (WHO, 2006:82). 

2. Mengontrol pH air  

Penggunaan bahan kimia untuk menetralkan pH air kolam renang harus 

disesuaikan dengan kebutuhan. pH air yang bersifat basa dapat dinetralkan 

dengan menggunakan asam klorida (HCL), sedangkan jika pH air bersifat 

asam maka dapat dinetralkan dengan bahan kimia bersifat basa seperti soda 

ash. Penggunaan bahan kimia tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap 

kesehatan jika digunakan secara benar dan dapat mempertahankan nilai pH 

pada kisaran 7,2 – 8,0 (WHO, 2006:66). 

3. Penggunaan algaesida 

Algaesida berguna untuk mengontrol pertumbuhan alga terutama di kolam 

renang terbuka. Pertumbuhan alga pada air kolam renang dapat dikendalikan 

dengan proses koagulasi atau proses filtrasi yang baik selama proses 

pengolahan air kolam renang. Penggunaan bahan koagulan seperti Poly 

Aluminium Chlorida dapat berguna untuk mengikat kotoran dalam air kolam 

renang termasuk alga (WHO, 2006:66,86). 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(*) Diteliti 

Gambar 2.2 Kerangka Teori 

(Sumber : ANSI APSP, 2009; Budiman Chandra, 2007; Permenkes RI No.416 

Tahun 1990; Tri Joko, 2010; WHO, 2006; Permenkes RI No.061 Tahun 1991). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Alur Pikir 

Alur pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pikir 

3.2 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kondisi sanitasi lingkungan 

kolam renang, proses klorinasi, kualitas air kolam renang (kadar sisa khlor dan pH 

air kolam renang), serta keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang di 

lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di 5 kolam renang umum Kota 

Semarang yaitu Kolam Renang Jati Diri, Kolam Renang Jungle Toon, Kolam 

Renang Manunggal Jati, Kolam Renang Paradise Club, dan Kolam Renang 

Semawis. 

Iritasi mata pada 

pengguna kolam 

renang 

 

Kualitas air 

kolam 

renang 

Kondisi sanitasi  

kolam renang 

Klorinasi 
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3.3 DEFINISI OPERASIONAL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No. Aspek 

pengamatan 

Definisi Cara 

pengukuran 

Skala Kategori  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kondisi 

sanitasi 

lingkungan 

kolam renang 

 

Keadaan 

kebersihan dan 

kelayakan 

lingkungan 

kolam renang 

yang mencakup 

lingkungan 

umum, tata 

bangunan, 

konstruksi 

bangunan, serta 

persyaratan 

bangunan dan 

fasilitas sanitasi 

sesuai 

persyaratan 

Permenkes RI 

No.061 Tahun 

1991. 

Pengamatan 

langsung 

Ordinal  0. Tidak memenuhi 

syarat : persentse 

nilai < 60% dari 

total skor 

1. Memenuhi syarat 

: persentase nilai 

mencapai 60 – 

100% dari total 

skor  

2. Proses 

Klorinasi  

Proses 

pemberian 

khlorin ke 

dalam air yang 

telah menjalani 

proses filtrasi 

sebagai langkah 

untuk purifikasi 

air. (Budiman 

Chandra, 

2007:55) 

Wawancara 

dan 

pengamatan 

langsung 

Ordinal  0. Tidak memenuhi 

syarat : 

pemberian dosis 

khlorin tidak 

sebanding untuk 

menghasilkan 

kadar sisa khlor 

sebesar 0,2 - 0,5 

mg/l.   

1. Memenuhi syarat 

: pemberian dosis 

khlorin sebanding 

untuk 

menghasilkan 

kadar sisa khlor 

0,2 – 0,5 mg/l. 
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Lanjutan Tabel 3.1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3. Kadar sisa 

khlor  

Jumlah sebagian 

khlor yang 

tersisa akibat 

dari reaksi 

antara senyawa 

khlor dengan 

senyawa organik 

maupun 

anorganik 

tertentu yang 

terdapat di 

dalam air (Tri 

Joko, 2010) 

Uji 

laboratorium 

Ordinal  0. Tidak memenuhi 

syarat : kadar sisa 

khlor < 0,2 mg/l 

atau > 0,5 mg/l. 

1. Memenuhi syarat 

: kadar sisa khlor 

0,2 - 0,5 mg/l. 

4. pH air  Derajat 

keasaman pada 

air (Ricki M, 

2005:61) 

Uji 

laboratorium 

Ordinal  0. Tidak memenuhi 

syarat : nilai pH 

air < 6,5 atau > 

8,5. 

1. Memenuhi syarat 

: nilai pH air 6,5 - 

8,5. 

5. Keluhan 

iritasi mata 

pada 

pengguna 

kolam renang 

Keluhan iritasi 

mata yang 

dialami oleh 

pengguna kolam 

renang setelah 

melakukan 

aktivitas 

berenang yang 

ditandai dengan 

gejala berupa 

mata merah, 

mata terasa 

berpasir dan 

gatal, mata 

terasa pedih, 

bengkak pada 

kelopak mata, 

dan penglihatan 

kabur (Georgia 

Optometric 

Association, 

2013) 

Wawancara 

dan 

pengamatan 

langsung 

Ordinal 0. Ada keluhan : 

mengalami satu 

atau beberapa 

gejala keluhan 

iritasi mata 

setelah berenang.  

1. Tidak ada 

keluhan : tidak 

mengalami gejala 

keluhan iritasi 

mata apapun 

setelah berenang. 
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3.4 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk memberikan gambaran dimana 

observasi dan pengumpulan data dilakukan sekaligus pada satu saat (Soekidjo, 

2010:38 ). Hasil penelitian akan dianalisa untuk mengetahui gambaran mengenai 

kondisi sanitasi lingkungan kolam renang, kadar sisa khlor pada air kolam renang, 

dan keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna renang di kolam renang 

umum Kota Semarang.  

 

3.5 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.5.1 Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Soekidjo, 2010:115). Populasi responden pada penelitian ini adalah seluruh 

pengunjung harian yang berada di kolam renang lokasi penelitian. Penentuan 

jumlah populasi untuk tiap kolam renang ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah 

pengunjung harian. 

3.5.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Soekidjo, 2010:115). Sampel responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari keseluruhan pengunjung harian yang berada di 

kolam renang pada saat dilakukan penelitian yang memenuhi syarat inklusi 

sampel penelitian.  
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3.5.2.1 Kriteria Sampel Responden 

Kriteria sampel terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria 

inklusi adalah kriteria atau ciri – ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota 

populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Kriteria eksklusi adalah ciri – ciri 

anggota populasi yang tidak diambil sebagai sampel (Soekidjo, 2010:130). 

1. Kriteria inklusi : 

- Berusia minimal 12 tahun. 

- Tidak mengalami gangguan keluhan iritasi mata berupa mata merah, 

mata terasa berpasir dan gatal, mata terasa pedih, bengkak pada kelopak 

mata, dan penglihatan kabur sebelum melakukan aktivitas berenang. 

- Melakukan aktivitas berenang di kolam renang yang diteliti dengan 

tidak menggunakan kacamata renang. 

- Bersedia menjadi responden penelitian. 

2. Kriteria eksklusi : 

- Responden telah meninggalkan lokasi kolam renang penelitian sebelum 

selesai dilakukan wawancara penelitian. 

3.5.2.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel responden dilakukan dengan teknik 

proportional random sampling untuk memperoleh jumlah proporsi sampel 

responden pada tiap kolam renang yang menjadi objek penelitian. Penentuan 

besar sampel minimal responden ditentukan dengan menggunakan rumus yang 

dikutip dari (Sugiyono, 2010:126). 
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Keterangan : 

n : Besar sampel 

Z
2

1-α/2 : Derajat kepercayaan 95% = 1,96 

P : Proporsi (0,5) 

d : Presisi mutlak (10% = 0,1) 

N : Jumlah populasi (723) 

Perhitungan besar sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

  
                    

                          
 

  
                   

          
 

  
      

    
 

       

Berdasarkan perhitungan besar sampel tersebut diperoleh jumlah sampel 

responden minimal untuk penelitian ini adalah 85 responden dengan jumlah 

proporsi responden pada masing-masing kolam renang sebagai berikut : 

Kolam Renang Manunggal jati : 
   

   
       37 orang 

Kolam Renang Semawis   : 
  

   
         orang 

Kolam Renang Paradise Club  : 
  

   
        orang  

Kolam Renang Jungle Toon  : 
  

   
        orang 

Kolam Renang Jati Diri  : 
   

   
         orang 
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3.6 SUMBER DATA PENELITIAN 

3.6.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung 

oleh peneliti (Eko Budiarto, 2002:5). Dalam penelitian ini data primer berupa data 

yang diperoleh dari hasil penilaian observasi kondisi sanitasi lingkungan kolam 

renang, hasil pengukuran kadar sisa khlor dan pH air di laboratorium, serta hasil 

wawancara responden mengenai adakah keluhan iritasi mata yang dialami setelah 

berenang. Selain itu, data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil 

wawancara kepada pihak pengelola kolam renang untuk memperoleh informasi 

umum tentang kolam renang dan cara pengelolaannya.  

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain atau tempat lain 

dan bukan diperoleh dari peneliti secara langsung (Eko Budiarto, 2002:5). Data 

sekunder yang digunakan sebagai data awal dalam penelitian ini meliputi data 

hasil pemeriksaan kualitas air kolam renang Kota Semarang tahun 2011, 2012, 

dan 2014 dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, data kolam renang dari situs 

resmi Simpeda Kota Semarang, serta data jumlah pengunjung kolam renang di 5 

kolam renang umum Kota Semarang pada bulan Januari – Mei 2015. 

 

3.7 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner (daftar 
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pertanyaan), formulir observasi, dan formulir lain yang berkaitan dengan 

pencatatan dan sebagainya (Soekidjo, 2010:87) 

3.7.1 Instrumen Pengambilan Data  

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data antara lain : 

1. Lembar kuesioner untuk responden. 

2. Lembar observasi  kondisi sanitasi lingkungan kolam renang. 

3. Lembar pedoman wawancara untuk pihak pengelola kolam renang. 

3.7.1.1 Validitas 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan instrumen untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur sesuai dengan yang dimaksud oleh peneliti. Validitas 

instrumen penelitian dapat diketahui dengan melakukan korelasi antar skor 

masing-masing variabel dengan skor totalnya. Suatu variabel dikatakan valid bila 

skor tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. 

Uji korelasi yang digunakan adalah Pearson Product Moment. Keputusan 

uji dapat diketahui dari r hitung dan r tabel. Jika r hitung > r tabel, maka variabel 

valid, sedangkan jika r hitung < r tabel , maka variabel tidak valid (Soekidjo, 

2010:167). 

3.7.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala yang 

sama dengan instrument yang sama. Pengujian reliabilitas dimulai dengan 

menguji validitas terlebih dahulu. Jika sebuah pertanyaan tidak valid maka 
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pertanyaan tersebut dihilangkan, sedangkan pertanyaan yang sudah valid secara 

bersama-sama diukur reliabilitasnya. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan r tabel dengan r hasil, 

yaitu nilai alpha yang terletak di akhir output. Jika r alpha > r tabel, maka 

pertanyaan tersebut reliabel. 

3.7.2 Instrumen Pengambilan Sampel Air Kolam Renang 

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan sampel air antara lain : 

1. Botol kaca warna coklat untuk sampel.  

2. Tali dan pemberat. 

3. Tongkat pengait. 

4. Lembar hasil pengukuran. 

 

3.8 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi kondisi 

sanitasi lingkungan kolam renang, pemeriksaan sampel air kolam renang, serta 

wawancara dengan responden dan pihak pengelola kolam renang. 

3.8.1 Observasi  

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematik tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala fisik dengan jalan mengamati dan mencatat (Soekidjo, 

2010:131). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan 

pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan dan proses klorinasi di kolam 

renang lokasi penelitian. 
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3.8.2 Pemeriksaan Sampel Air Kolam Renang 

Pemeriksaan sampel air kolam renang dilakukan di laboratorium untuk 

mengukur kadar sisa khlor dan pH air kolam renang. Pengukuran kadar sisa khlor 

di laboratorium dilakukan dengan metode kolorimetri menggunakan reagen DPD 

sehingga perubahan warna yang dihasilkan akan dibandingkan dengan komparator 

warna standar untuk menentukan nilai kadar sisa khlor. Pengukuran pH air di 

laboratorium dilakukan dengan alat pH mater sesuai SNI 06-6989-11-2004. 

3.8.3 Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dimana peneliti 

mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari responden (Soekidjo, 

2010:139). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pengguna kolam 

renang dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data informasi 

mengenai adakah keluhan iritasi mata yang dirasakan oleh pengguna kolam 

renang setelah melakukan aktivitas berenang. Selain itu, wawancara juga 

dilakukan kepada pihak pengelola kolam renang untuk memperoleh informasi 

umum tentang kolam renang dan cara pengelolaannya. 

 

3.9 PROSEDUR PENELITIAN  

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, antar lain tahap studi 

pendahuluan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pasca penelitian. 

3.9.1 Tahap Studi Pendahuluan 

Tahap studi pendahuluan meliputi observasi dan pengumpulan data awal 

pada beberapa kolam renang di Kota Semarang, dan kemudian mencari literatur 

terkait objek yang akan diteliti.  
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3.9.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan 

pengambilan data primer di lapangan. Adapun proses pengambilan data di 

lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan observasi dan penilaian kondisi sanitasi lingkungan kolam 

renang. 

2. Menentukan kolam yang dianggap representatif pada masing-masing 

kolam renang lokasi penelitian untuk dilakukan pengambilan sampel air.  

Keterangan :  

- Sampel air Kolam Renang Jati Diri diambil di kolam prestasi. 

- Sampel air Kolam Renang Jungle Toon diambil di kolam dewasa. 

- Sampel air Kolam Renang Manunggal Jati diambil di kolam prestasi. 

- Sampel air Kolam Renang Paradise Club diambil di kolam dewasa. 

- Sampel air Kolam Renang Semawis diambil di kolam dewasa. 

3. Melakukan pengambilan sampel air kolam renang pada 3 titik dalam 1 

kolam, yaitu :  

- Titik A (bagian tepi kolam renang dekat saluran inlet) 

- Titik B (bagian tengah kolam renang) 

- Titik C (bagian tepi kolam renang dekat saluran outlet) (SNI 6989.57, 

2008:9).  

Pengambilan sampel air dilakukan pada saat pagi hari ketika kolam 

renang telah digunakan pengunjung. Sampel air kemudian dibawa ke 

laboratorium untuk diperiksa kadar sisa khlor dan pH air kolam renang. 
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4. Melakukan wawancara penjaringan kepada pengunjung kolam renang 

sebelum mereka berenang. 

5. Menentukan sampel responden yang memenuhi syarat inklusi sesuai 

jumlah proporsi yang dibutuhkan untuk tiap kolam renang. 

6. Melakukan wawancara kepada responden yang telah melakukan aktivitas 

berenang untuk mengetahui adakah keluhan iritasi mata yang dialami 

setelah melakukan aktivitas berenang. 

7. Melakukan wawancara terhadap pihak pengelola kolam renang mengenai 

informasi umum tentang kolam renang dan pengelolaan kolam renang. 

3.9.3 Tahap Pasca Penelitian  

Tahapan setelah penelitian meliputi pengolahan dan analisis data secara 

deskriptif. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi 

sanitasi lingkungan kolam renang, kadar sisa khlor, dan keluhan iritasi mata pada 

pengguna kolam renang sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi dan pemberian rekomendasi positif kepada seluruh pihak yang terkait.  

 

3.10 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

3.10.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah melalui 

beberapa tahapan yaitu editing, coding, entry data, dan tabulating. 

1. Editing 

Proses editing dilakukan dengan mengoreksi kembali data mentah dari 

hasil penelitian sehingga sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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2. Coding 

Proses coding dilakukan dengan memberikan kode terhadap data hasil 

penelitian untuk memudahkan proses pengolahan data.  

3. Entry data 

Entry data dilakukan dengan memasukkan data hasil penelitian yang telah 

diberi kode ke dalam program komputer untuk dilakukan pengolahan data 

menggunakan aplikasi komputer. 

4. Tabulating  

Tabulating dilakukan dengan menyusun data hasil penelitian sehingga 

dapat dilakukan analisis sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

3.10.2 Analisis Data 

Dalam penelitian deskriptif ini, data dianalisis dengan menggunakan 

analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karateristik setiap variabel penelitian 

(Soekidjo, 2010:182). Dalam analisis univariat ini, data akan disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi, persentase, serta narasi dari tiap variabel yang 

meliputi hasil penilaian observasi kondisi sanitasi lingkungan kolam renang, data 

proses klorinasi di setiap kolam renang, data hasil pengukuran kadar sisa khlor 

dan pH air kolam renang, serta data keluhan iritasi mata yang dialami oleh 

pengguna kolam renang di 5 kolam renang umum Kota Semarang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1 GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian mengenai tinjauan kondisi sanitasi lingkungan kolam renang, kadar 

sisa khlor, dan keluhan iritasi mata pada perenang dilakukan di 5 kolam renang 

umum di wilayah Kota Semarang. Kelima kolam renang tersebut yaitu Kolam 

Renang Jati Diri, Kolam Renang Jungle Toon, Kolam Renang Manunggal Jati, 

Kolam Renang Paradise Club, dan Kolam Renang Semawis. 

4.1.1 Kolam Renang Jati Diri 

Kolam Renang Jati Diri berlokasi di Jl. Karangrejo Kecamatan 

Gajahmungkur, tepatnya di kawasan komplek GOR Jati Diri Semarang. Kolam 

renang ini merupakan milik pemerintah yang berdiri sejak tahun 1983. Namun 

saat ini kolam renang Jati Diri juga melibatkan pihak swasta dalam proses 

pengelolaannya. Kolam Renang Jati Diri memiliki 5 kolam yang terdiri dari 

kolam prestasi, kolam pemanasan, kolam anak besar, kolam anak kecil, dan kolam 

loncat indah. Waktu operasional kolam renang ini adalah hari Senin-Minggu 

mulai pukul 06.00-17.00 WIB. Jumlah rata-rata pengunjung harian di Kolam 

Renang Jati Diri dari awal hingga pertengahan tahun 2015 berkisar 190 orang. 

4.1.2 Kolam Renang Jungle Toon 

Kolam Renang Jungle Toon berlokasi di Jl. Bukit Wahid Boulevard 

Gedongsongo Raya Semarang. Kolam renang ini merupakan milik swasta yang 

mulai berdiri pada tahun 2010. Kolam Renang Jungle Toon memiliki 3 kolam
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yang terdiri dari kolam anak, kolam dewasa, dan kolam whirpool. Waktu 

operasional kolam renang ini adalah hari Senin-Minggu mulai pukul 07.00-20.00 

WIB. Jumlah rata-rata pengunjung harian di Kolam Renang Jungle Toon dari 

awal hingga pertengahan tahun 2015 berkisar 60 orang. 

4.1.3 Kolam Renang Manunggal Jati 

Kolam Renang Manunggal Jati berlokasi di Jl. Taman Majapahit No.1 

Pedurungan Semarang. Kolam renang ini merupakan milik pemerintah yang mulai 

beroperasi sejak tahun 1997. Kolam Renang Manunggal Jati memiliki 4 kolam 

yang terdiri dari kolam anak, kolam prestasi, kolam dewasa, dan kolam loncat. 

Waktu operasional kolam renang ini adalah hari Senin-Minggu mulai pukul 

06.00-17.00 WIB. Jumlah rata-rata pengunjung harian di Kolam Renang 

Manunggal Jati dari awal hingga pertengahan tahun 2015 berkisar 300 orang. 

4.1.4 Kolam Renang Paradise Club 

Kolam Renang Paradise Club berlokasi di Jl. Utari No.1 Pondok 

Indraprasta Semarang. Kolam renang ini merupakan milik swasta yang mulai 

berdiri pada tahun 1990an. Kolam Renang Paradise Club memiliki 3 kolam yang 

terdiri dari 2 kolam anak dan 1 kolam dewasa. Waktu operasional kolam renang 

ini adalah hari Senin-Minggu mulai pukul 06.00-18.00 WIB. Jumlah rata-rata 

pengunjung harian di Kolam Renang Paradise Club dari awal hingga pertengahan 

tahun 2015 berkisar 50 orang. 

4.1.5 Kolam Renang Semawis 

Kolam Renang Semawis berlokasi di Jl. Semawis Raya Blok B No.1 

Kedungmundu Semarang. Kolam renang ini merupakan milik swasta yang mulai 
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berdiri pada tahun 2008. Kolam Renang Semawis memiliki 2 area kolam yaitu 1 

kolam khusus dewasa dan 1 kolam wahana anak yang terdiri dari wahana 

waterpark, ember tumpah, kolam arus, dan kolam keceh. Waktu operasional 

kolam renang ini adalah hari Senin-Minggu kecuali hari Kamis dan dibuka mulai 

pukul 08.00-17.30 WIB. Jumlah rata-rata pengunjung harian di Kolam Renang 

Semawis dari awal hingga pertengahan tahun 2015 berkisar 90 orang. 

 

4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pengguna kolam renang di Kolam 

Renang Jati Diri, Kolam Renang Jungle Toon, Kolam Renang Manunggal Jati, 

Kolam Renang Paradise Club, dan Kolam Renang Semawis yang berjumlah 85 

orang dengan karakteristik sebagai berikut : 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

Karakteristik responden berdasarkan umur disajikan dalam Tabel 4.1 

berikut ini : 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Karakteristik Responden 
Frekuensi 

(n) 
Persentase (%) 

12 - 20 tahun 47 55,3% 

21 - 28 tahun 20 23,5% 

29 - 37 tahun 9 10,6% 

>37 tahun 9 10,6% 

Total  85 100% 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah responden yang berumur 

12-20 tahun sebanyak 47 orang (55,3%), responden yang berumur 21-28 tahun 

sebanyak 20 orang (23,5%), responden yang berumur 29-37 tahun sebanyak 9 
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orang (10,6%), dan responden yang berumur >37 tahun sebanyak 9 orang 

(10,6%). 

4.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 

4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik Responden 
Frekuensi 

(n) 
Persentase (%) 

Laki-laki 56 65,9% 

Perempuan  29 34,1% 

Total  85 100% 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 56 orang (65,9%), dan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 29 orang (34,1%). 

4.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan disajikan dalam Tabel 4.3 

berikut ini : 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik Responden 
Frekuensi 

(n) 
Persentase (%) 

Pelajar  48 56,5% 

PNS 3 3,5% 

Swasta  22 25,9% 

Militer  9 10,6% 

Ibu Rumah Tangga 3 3,5% 

Total  85 100% 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa responden dengan pekerjaan 

sebagai pelajar sebanyak 48 orang (56,5%), responden dengan pekerjaan PNS 

sebanyak 3 orang (3,5%), responden dengan pekerjaan swasta sebanyak 22 orang 
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(25,9%), responden dengan pekerjaan militer sebanyak 9 orang (10,6%), dan 

responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 3 orang (3,5%). 

4.2.2 Analisis Univariat Variabel Penelitian 

4.2.2.1 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang 

Hasil penilaian observasi di 5 kolam renang umum Kota Semarang 

disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang 

Nama kolam 

renang 

Hasil penilaian Kriteria 

memenuhi 

syarat 

Keterangan 
Nilai skor 

Persentase 

nilai skor (%) 

Kolam Renang 

Jati Diri 
8.165 81,65 

Persentase 

nilai skor : 

60 – 100% 

Memenuhi 

syarat 

Kolam Renang 

Jungle Toon 
8.625 86,25 

Memenuhi 

syarat 

Kolam Renang 

Manunggal Jati 
8.490 84,90 

Memenuhi 

syarat 

Kolam Renang 

Paradise Club 
8.335 83,35 

Memenuhi 

syarat 

Kolam Renang 

Semawis 
8.540 85,40 

Memenuhi 

syarat 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa kondisi sanitasi lingkungan kolam 

renang di 5 kolam renang lokasi penelitian semuanya termasuk dalam kategori 

memenuhi syarat. Hal ini disebabkan karena semua kolam renang tersebut 

memiliki persentase nilai skor > 60%. Dari tabel tersebut diketahui bahwa Kolam 

Renang Jungle Toon memiliki persentase nilai skor tertinggi dibandingkan dengan 

kolam renang yang lain. 
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4.2.2.2 Klorinasi pada Kolam Renang 

Data klorinasi di 5 kolam renang umum Kota Semarang disajikan dalam 

Tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 Data Proses Klorinasi di 5 Kolam Renang Kota Semarang 

Nama kolam 

renang 
Dosis khlorin 

Rata-rata 

pengukuran 

sisa khlor 

Batas 

normal 
Keterangan 

Kolam Renang  

Jati Diri  

(Kolam prestasi) 

1,5 kg/100 m
3
 

per 3 hari 
4 mg/l 

0,2 – 0,5 

mg/l 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Kolam Renang  

Jungle Toon  

(Kolam dewasa) 

0,6 kg/100 m
3 

per hari 
4 mg/l 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Kolam Renang 

Manunggal Jati 

(Kolam prestasi) 

1 kg/100 m
3
 

per hari 
7 mg/l 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Kolam Renang 

Paradise Club  

(Kolam dewasa) 

0,7 kg/100 m
3
 

per hari 
7 mg/l 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Kolam Renang 

Semawis  

(Kolam dewasa) 

0,25 kg/100 m
3
 

per hari 
5 mg/l 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa proses klorinasi di 5 kolam renang 

lokasi penelitian semuanya termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Hal 

ini disebabkan karena dosis khlorin yang digunakan tidak sebanding untuk 

menghasilkan kadar sisa khlor sebesar 0,2 – 0,5 mg/l. Dari kelima kolam renang 

terebut, Kolam Renang Manunggal Jati merupakan kolam renang yang 

menggunakan dosis khlor harian paling tinggi dibandingkan dengan kolam renang 

yang lain. 
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4.2.2.3 Kadar Sisa Khlor Air Kolam Renang 

Hasil pengukuran kadar sisa khlor di 5 kolam renang umum Kota 

Semarang disajikan dalam Tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Kadar Sisa Khlor di 5 Kolam Renang Kota Semarang 

Nama kolam renang 

Hasil pengukuran sisa 

khlor 
Rata-rata 

kadar sisa 

khlor 

Batas 

normal Titik 

A 

Titik 

B 

Titik 

C 

Kolam Renang Jati Diri 

(Kolam prestasi) 
4 mg/l 4 mg/l 4 mg/l 4 mg/l 

0,2 – 0,5 

mg/l 

Kolam Renang Jungle Toon 

(Kolam dewasa) 
4 mg/l 4 mg/l 4 mg/l 4 mg/l 

Kolam Renang Manunggal 

Jati (Kolam prestasi) 
7 mg/l 7 mg/l 7 mg/l 7 mg/l 

Kolam Renang Paradise 

Club (Kolam dewasa) 
7 mg/l 7 mg/l 7 mg/l 7 mg/l 

Kolam Renang Semawis 

(Kolam dewasa) 
7 mg/l 4 mg/l 4 mg/l 5 mg/l 

Berdasarkan data tersebut, distribusi kadar sisa khlor di 5 kolam renang 

disajikan dalam Tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 Distribusi Kadar Sisa Khlor di 5 Kolam Renang Kota Semarang 

Kadar Sisa Khlor Jumlah (N) Persentase (%) 

Memenuhi syarat 0 0  

Tidak memenuhi syarat 5 100  

Total 5 100 

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 diketahui bahwa dari 5 kolam renang 

umum Kota Semarang yang diperiksa kadar sisa khlornya, semuanya termasuk 

dalam kategori tidak memenuhi syarat karena memiliki nilai rata-rata kadar sisa 

khlor yang melebihi batas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 

Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang. Kolam Renang Manunggal Jati dan 

Kolam Renang Paradise Club merupakan kolam renang yang memiliki nilai rata-

rata kadar sisa khlor yang tertinggi dibandingkan dengan kolam renang yang lain. 
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4.2.2.4 pH Air Kolam Renang 

Hasil pengukuran pH air kolam renang di 5 kolam renang umum Kota 

Semarang disajikan dalam Tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8 Hasil Pengukuran pH Air Kolam di 5 Kolam Renang Kota Semarang 

Nama kolam renang 

Hasil pengukuran pH 

air Rata-rata 

pH air 

Batas 

normal Titik 

A 

Titik 

B 

Titik 

C 

Kolam Renang Jati Diri 

(Kolam prestasi) 
5 5 5 5 

6,5 – 8,5 

Kolam Renang Jungle Toon 

(Kolam dewasa) 
6 6 6 6 

Kolam Renang Manunggal 

Jati (Kolam prestasi) 
7,5 7,5 7,5 7,5 

Kolam Renang Paradise 

Club (Kolam dewasa) 
7 7 7 7 

Kolam Renang Semawis 

(Kolam dewasa) 
7 7 7 7 

Berdasarkan data tersebut, distribusi pH air kolam di 5 kolam renang 

disajikan dalam Tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 Distribusi pH Air Kolam di 5 Kolam Renang Kota Semarang 

Kadar pH Air Jumlah (N) Persentase (%) 

Memenuhi syarat 3 60  

Tidak memenuhi syarat 2 40  

Total 5 100 

Berdasarkan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 diketahui bahwa dari 5 kolam renang 

umum Kota Semarang yang diperiksa pH airnya, terdapat 3 kolam renang (60%) 

yang memenuhi syarat dan 2 kolam renang (40%) tidak memenuhi syarat.  Kolam 

Renang Jati Diri dan Kolam Renang Jungle Toon merupakan kolam renang yang 

tidak memenuhi syarat karena memiliki nilai rata-rata pH air < 6,5 yang berarti 

tidak sesuai dengan batas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 

Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang.  
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4.2.2.5 Keluhan Iritasi Mata pada Pengguna Kolam Renang 

Distribusi keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang 

di 5 kolam renang umum Kota Semarang masing-masing disajikan dalam Tabel 

berikut ini : 

1. Kolam Renang Jati Diri  

Tabel 4.10 Distribusi Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang Jati Diri 

Keluhan iritasi mata Jumlah (N) Persentase (%) 

Ada keluhan 15 65,2 

Tidak ada keluhan 8 34,8 

Total  23 100 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa dari 23 responden penelitian di 

Kolam Renang Jati Diri, terdapat 15 orang (65,2%) mengalami keluhan iritasi 

mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 8 orang (34,8%) tidak mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang. 

2. Kolam Renang Jungle Toon 

Tabel 4.11 Distribusi Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang Jungle Toon 

Keluhan iritasi mata Jumlah (N) Persentase (%) 

Ada keluhan 5 62,5 

Tidak ada keluhan 3 37,5 

Total  8 100 

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa dari 8 responden penelitian di 

Kolam Renang Jungle Toon, terdapat 5 orang (62,5%) mengalami keluhan iritasi 

mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 3 orang (37,5%) tidak mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang. 
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3. Kolam Renang Manunggal Jati 

Tabel 4.12 Distribusi Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang Manunggal 

Jati 

Keluhan iritasi mata Jumlah (N) Persentase (%) 

Ada keluhan 26 70,3 

Tidak ada keluhan 11 29,7 

Total  37 100 

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa dari 37 responden penelitian di 

Kolam Renang Manunggal Jati, terdapat 26 orang (70,3%) mengalami keluhan 

iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 11 orang (29,7%) tidak 

mengalami keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang. 

4. Kolam Renang Paradise Club 

Tabel 4.13 Distribusi Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang Paradise 

Club 

Keluhan iritasi mata Jumlah (N) Persentase (%) 

Ada keluhan 4 66,7 

Tidak ada keluhan 2 33,3 

Total  6 100 

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa dari 6 responden penelitian di 

Kolam Renang Paradise Club, terdapat 4 orang (66,7%) mengalami keluhan iritasi 

mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 2 orang (33,3%) tidak mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang. 

5. Kolam Renang Semawis 

Tabel 4.14 Distribusi Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang Semawis 

Keluhan iritasi mata Jumlah (N) Persentase (%) 

Ada keluhan 6 54,5 

Tidak ada keluhan 5 45,5 

Total  11 100 

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa dari 11 responden penelitian di 

Kolam Renang Semawis, terdapat 6 orang (54,5%) mengalami keluhan iritasi 
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mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 5 orang (45,5%) tidak mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang. 

Adapun distribusi keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang di 5 

kolam renang secara kumulatif disajikan dalam Tabel 4.15 berikut ini : 

Tabel 4.15 Distribusi Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang di 5 Kolam 

Renang Kota Semarang 

Keluhan iritasi mata Jumlah (N) Persentase (%) 

Ada keluhan 56 65,9 

Tidak ada keluhan 29 34,1 

Total  85 100 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa dari 85 responden penelitian, 

terdapat 56 orang (65,9%) mengalami keluhan iritasi mata setelah melakukan 

aktivitas berenang dan 29 orang (34,1%) tidak mengalami keluhan iritasi mata 

setelah melakukan aktivitas berenang. 
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5.1 PEMBAHASAN 

5.1.1 Kolam Renang Jati Diri 

5.1.1.1 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang  

Berdasarkan hasil penilaian observasi kondisi sanitasi lingkungan, Kolam 

Renang Jati Diri memperoleh persentase nilai skor sebesar 81,65%. Adapun 

gambaran kondisi sanitasi lingkungan di Kolam Renang Jati Diri adalah sebagai 

berikut : 

1. Lingkungan umum 

Kondisi lingkungan umum Kolam Renang Jati Diri belum sepenuhnya 

memenuhi syarat. Hal tersebut dikarenakan disana masih terdapat beberapa sudut 

area yang kotor dan kondisi selokan air yang bersampah, sehingga dapat 

berpotensi menjadi sarang vektor penyakit seperti tikus dan nyamuk. Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991, kondisi lingkungan kolam 

renang harus bersih agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan 

penyakit dan tidak menjadi sarang perkembangbiakan vektor penular penyakit. 

2. Tata bangunan 

Tata bangunan di Kolam Renang Jati Diri cukup memenuhi syarat sesuai 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991, karena secara keseluruhan 

tata bangunan disana telah tertata dengan baik dan tidak mengakibatkan 

pencemaran terhadap air kolam renang. 
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3. Konstruksi bangunan 

Konstruksi bangunan di Kolam Renang Jati Diri seperti lantai, dinding, 

ventilasi, atap, langit-langit, dan pintu secara keseluruhan dalam kondisi baik dan 

memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 

1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum. 

4. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi 

Kondisi bangunan dan fasilitas sanitasi di Kolam Renang Jati Diri belum 

sepenuhnya memenuhi syarat. Kondisi kolam renang seperti dinding kolam, lantai 

kolam, serta papan loncat semuanya telah sesuai dan aman dari potensi 

kecelakaan. Akan tetapi terdapat beberapa fasilitas yang belum memenuhi syarat 

antara lain yaitu kondisi tempat bilas dan kamar mandi yang kotor dan remang-

remang, kondisi tempat sampah yang tidak tertutup, serta kondisi bak cuci kaki 

yang tidak terisi air.  

Menurut persyaratan kolam renang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.061 Tahun 1991, fasilitas sanitasi seperti kamar mandi harus bersih dan 

memiliki penerangan yang cukup. Tempat sampah yang tersedia juga harus 

tertutup, sebab sampah yang tidak disimpan dengan baik dapat menjadi sarang 

vektor penyakit seperti lalat dan tikus (Ricki M, 2005:97). Selain itu, kolam 

renang sebaiknya juga menyediakan bak cuci kaki yang terisi air agar dapat 

berfungsi sebagai barrier untuk meminimalkan masuknya kotoran dari luar ke 

dalam kolam renang yang dapat terbawa oleh kaki pengguna kolam renang 

(WHO, 2006:81). 
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5. Pengelolaan kebersihan  

Pengelolaan kebersihan di Kolam Renang Jati Diri secara umum dilakukan 

setiap hari dengan membersihkan kolam renang dan seluruh fasilitas yang ada di 

lingkungan kolam renang. Pembersihan kolam renang selalu dilakukan setiap pagi 

dengan cara divacum, sedangkan pembersihan lingkungan kolam renang 

dilakukan dengan membersihkan semua tempat-tempat dan seluruh fasilitas yang 

ada di dalam area lingkungan kolam renang. Selain hal tersebut, kegiatan 

pengelolaan juga dilakukan terhadap air kolam renang. Air Kolam Renang Jati 

Diri bersumber dari sumur artesis dengan tipe aliran sirkulasi. Kegiatan 

pengelolaan air kolam renang dilakukan dengan cara pemberian bahan kimia 

seperti kaporit, PAC, dan soda ash yang berguna untuk membunuh kuman, 

mengikat kotoran, serta menetralkan pH air kolam renang.  

5.1.1.2 Proses Klorinasi dan Kadar Sisa Khlor  

Proses klorinasi di Kolam Renang Jati Diri dilakukan setiap 3 hari sekali 

menggunakan bahan kimia jenis kaporit granullar 90%. Proses pemberian kaporit 

dilakukan melalui saluran overflow yang terdapat di bagian sisi kolam renang 

yang nantinya akan masuk ke saluran sirkulasi. Penggunaan dosis khlor dalam 

proses klorinasi di Kolam Renang Jati Diri adalah 1,5 kg/100 m
3
 atau sekitar 30 

kg untuk pemberian pada kolam prestasi yang memiliki volume air sebesar ± 2000 

m
3
. Dosis tersebut tergolong tidak memenuhi syarat karena terlalu tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil pengukuran kadar sisa khlor di hari kedua setelah proses 

klorinasi yang menunjukkan nilai rata-rata sisa khlor sebesar 4 mg/l yang berarti 

telah melebihi batas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 
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1990 untuk kategori kolam renang yaitu sebesar 0,2 – 0,5 mg/l. Penentuan dosis 

khlor pada proses klorinasi sebaiknya memperhatikan daya sergap khlor dalam 

air. Perhitungan dosis khlor yang sesuai untuk menghasilkan sisa khlor sebesar 

0,5 mg/l pada volume air kolam sebesar ± 2000 m
3
 dengan perkiraan daya sergap 

khlor sebesar 0 adalah 1,1 kg, sedangkan untuk perkiraan daya sergap khlor 

sebesar 0,5 dibutuhkan dosis khlor sebesar 2,2 kg.  

5.1.1.3 Keluhan Iritasi Mata Pada Perenang  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 23 responden di 

Kolam Renang Jati Diri, terdapat 15 orang yang mengalami keluhan iritasi mata 

setelah melakukan aktivitas berenang dan 8 orang yang tidak mengalami keluhan 

iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang.  

Keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang di Kolam 

Renang Jati Diri kemungkinan disebabkan karena pengaruh paparan senyawa 

khlor dan pH air kolam renang. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran kedua 

parameter tersebut dimana nilai rata-rata kadar sisa khlor adalah 4 mg/l dan nilai 

rata-rata pH air adalah 5 yang berarti keduanya tidak memenuhi persyaratan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori air kolam 

renang. 

5.1.2 Kolam Renang Jungle Toon   

5.1.2.1 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang  

Berdasarkan hasil penilaian observasi kondisi sanitasi lingkungan, Kolam 

Renang Jungle Toon memperoleh persentase nilai skor sebesar 86,25%. Adapun 
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gambaran kondisi sanitasi lingkungan di Kolam Renang Jungle Toon adalah 

sebagai berikut : 

1. Lingkungan umum 

Kondisi lingkungan umum Kolam Renang Jungle Toon secara umum 

terbilang telah memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan hampir semua bangunan di 

lingkungan area kolam renang kondisinya sudah cukup bersih dan tidak menjadi 

sarang perkembangbiakan vektor sesuai persyaratan kolam renang dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991. 

2. Tata bangunan 

Tata bangunan di Kolam Renang Jungle Toon telah memenuhi syarat 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991. Hal tersebut dikarenakan 

secara keseluruhan tata bangunan disana telah tertata dengan baik dan tidak 

mengakibatkan pencemaran terhadap air kolam renang. 

3. Konstruksi bangunan 

Konstruksi bangunan di Kolam Renang Jungle Toon seperti lantai, dinding, 

ventilasi, pencahayaan, atap, langit-langit, dan pintu secara keseluruhan dalam 

kondisi baik dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 

Tahun 1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian 

Umum. 

4. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi 

Kondisi bangunan dan fasilitas sanitasi di Kolam Renang Jungle Toon cukup 

memenuhi syarat. Fasilitas seperti loker penitipan barang, ruang ganti, tempat 

bilas, serta kamar mandi dan fasilitas cuci tangan semuanya tertata rapi dan dalam 
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kondisi bersih. Selain itu, kondisi kolam seperti dinding kolam, lantai kolam, serta 

wahana luncur semuanya juga telah memenuhi syarat dan aman dari potensi 

kecelakaan. Akan tetapi terdapat beberapa fasilitas yang belum memenuhi syarat 

antara lain yaitu kondisi tempat sampah yang tidak tertutup dan tidak tersedianya 

bak cuci kaki di area kolam renang. 

Menurut persyaratan kolam renang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.061 Tahun 1991, tempat sampah yang tersedia di lingkungan kolam renang 

harus tertutup, sebab sampah yang tidak disimpan dengan baik dapat menjadi 

sarang vektor penyakit seperti lalat dan tikus (Ricki M, 2005:97). Selain itu, 

kolam renang sebaiknya juga menyediakan bak cuci kaki yang berfungsi sebagai 

barrier untuk meminimalkan masuknya kotoran dari luar ke dalam kolam renang 

yang dapat terbawa oleh kaki pengguna kolam renang (WHO, 2006:81). 

5. Pengelolaan kebersihan 

Pengelolaan kebersihan di Kolam Renang Jungle Toon secara umum 

dilakukan setiap hari dengan membersihkan kolam renang dan seluruh fasilitas 

yang ada di lingkungan kolam renang. Pembersihan kolam renang dilakukan 

setiap pagi dengan alat vacum sekaligus membersihkan dedaunan yang mengotori 

kolam renang. Pembersihan area lingkungan dilakukan dengan membersihkan 

semua fasilitas sanitasi yang ada seperti tempat bilas, kamar mandi, dan tempat 

sampah. 

Selain hal tersebut, kegiatan pengelolaan di Kolam Renang Jungle Toon juga 

dilakukan pada air kolam renang. Air Kolam Renang Jungle Toon bersumber dari 

sumur artesis dengan tipe aliran sirkulasi. Kegiatan pengelolaan air kolam renang 
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dilakukan dengan  pemberian bahan kimia seperti kaporit, PAC, soda ash, dan 

HCL yang berguna untuk membunuh kuman, mengikat kotoran, serta menetralkan 

pH air kolam renang.  

5.1.2.2 Proses Klorinasi dan Kadar Sisa Khlor  

Proses klorinasi di Kolam Renang Jungle Toon dilakukan setiap hari 

dengan menggunakan bahan kimia jenis kaporit granullar 90%. Pemberian kaporit 

dilakukan ketika malam hari dengan cara menaburkan kaporit secara langsung ke 

dalam kolam renang. Penggunaan dosis khlor yang digunakan dalam proses 

klorinasi di Kolam Renang Jungle Toon adalah 0,6 kg/100 m
3
 atau sekitar 1,5 kg 

untuk pemberian pada kolam dewasa yang memiliki volume air sebesar ± 240 m
3
. 

Dosis tersebut tergolong tidak memenuhi syarat karena terlalu tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil pengukuran kadar sisa khlor yang menunjukkan nilai rata-

rata sebesar 4 mg/l yang berarti telah melebihi batas ketentuan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori kolam renang yaitu sebesar 0,2-

0,5 mg/l. Penentuan dosis khlor dalam proses klorinasi sebaiknya memperhatikan 

daya sergap khlor dalam air. Perhitungan dosis khlor yang sesuai untuk 

menghasilkan sisa khlor sebesar 0,5 mg/l pada volume air kolam sebesar ± 240 m
3
 

dengan perkiraan daya sergap khlor sebesar 0 adalah 0,1 kg, sedangkan untuk 

perkiraan daya sergap khlor sebesar 0,5 dibutuhkan dosis khlor sebesar 0,3 kg.  

5.1.2.3 Keluhan Iritasi Mata Pada Perenang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 8 responden di 

Kolam Renang Jungle Toon, terdapat 5 orang yang mengalami keluhan iritasi 

mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 3 orang yang tidak mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang.  
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Keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang di Kolam 

Renang Jungle Toon kemungkinan disebabkan karena pengaruh paparan senyawa 

khlor dan pH air kolam renang. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran kedua 

parameter tersebut dimana nilai rata-rata kadar sisa khlor adalah 4 mg/l dan nilai 

rata-rata pH air adalah 6 yang berarti keduanya tidak memenuhi syarat Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang. 

5.1.3 Kolam Renang Manunggal Jati 

5.1.3.1 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang  

Berdasarkan hasil penilaian observasi kondisi sanitasi lingkungan, Kolam 

Renang Manunggal Jati memperoleh persentase nilai skor sebesar 84,90%. 

Adapun gambaran kondisi sanitasi lingkungan Kolam Renang Manunggal Jati 

adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan umum 

Kondisi lingkungan di Kolam Renang Manunggal Jati secara umum terbilang 

cukup baik. Akan tetapi pada saluran air di bagian tepi kolam renang kondisinya 

terlihat kotor dan terdapat endapan lumut yang bercampur dengan kotoran 

sehingga dapat berpotensi menyebabkan pencemaran pada air kolam renang.  

2. Tata bangunan 

Tata bangunan bangunan di Kolam Renang Manunggal Jati cukup memenuhi 

syarat, walapun masih terdapat beberapa ruangan yang tidak digunakan sesuai 

fungsinya dan cenderung kurang terawat. 

3. Konstruksi bangunan 

Konstruksi bangunan di Kolam Renang Manunggal Jati seperti lantai, 

dinding, ventilasi, pencahayaan, atap, langit-langit, dan pintu rata-rata semuanya 
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dalam kondisi baik dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.061 Tahun 1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan 

Pemandian Umum.  

4. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi 

Kondisi bangunan dan fasilitas di kolam renang Manunggal Jati sudah cukup 

lengkap. Kondisi kolam renang seperti dinding kolam, papan loncat, serta fasilitas 

pegangan dan injakan di area kolam telah memenuhi syarat namun lantai di 

bagian tepi kolam kondisinya sedikit licin sehingga pengunjung harus berhati-hati. 

Kondisi fasilitas yang lain seperti tempat bilas dan kamar mandi di Kolam 

Renang Manunggal Jati cukup bersih. Kondisi bak cuci kaki juga telah memenuhi 

syarat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991. Akan tetapi 

tempat sampah yang tersedia kondisinya tidak tertutup sehingga dapat berdampak 

negatif sebab sampah yang tidak disimpan dengan baik dapat menjadi tempat 

bersarangnya vektor penyakit seperti tikus dan lalat (Ricki M, 2005:97). 

5. Pengelolaan kebersihan 

Pengelolaan kebersihan di Kolam Renang Manunggal Jati secara umum 

dilakukan setiap hari dengan membersihkan kolam renang dan seluruh fasilitas 

yang ada di lingkungan kolam renang. Pembersihan kolam renang selalu 

dilakukan setiap pagi dengan cara divacum, sedangkan pembersihan area 

lingkungan dilakukan dengan membersihkan semua fasilitas sanitasi yang ada 

seperti tempat bilas, kamar mandi, dan tempat sampah. Selain hal tersebut, 

kegiatan pengelolaan juga dilakukan terhadap air kolam renang. Air Kolam 

Renang Manunggal Jati bersumber dari sumur artesis dengan tipe aliran sirkulasi. 
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Kegiatan pengelolaan air kolam renang dilakukan dengan cara pemberian bahan 

kimia seperti kaporit, PAC, trusi, HCL dan soda ash yang berguna untuk 

membunuh kuman, mengikat kotoran, menjernihkan air, serta menetralkan pH air 

kolam renang. 

5.1.3.2 Proses Klorinasi dan Kadar Sisa Khlor  

Proses klorinasi di Kolam Renang Manunggal Jati dilakukan setiap hari 

dengan menggunakan bahan kimia jenis kaporit granullar 90%. Pemberian kaporit 

dilakukan ketika malam hari dengan cara menaburkan kaporit secara langsung ke 

dalam kolam renang. Penggunaan dosis khlor yang digunakan pada proses 

klorinasi di Kolam Renang Manunggal Jati adalah 1 kg/100 m
3
 atau sekitar 16,25 

kg untuk pemberian pada kolam prestasi yang memiliki volume air sebesar ± 1625 

m
3
. Dosis tersebut tergolong tidak memenuhi syarat karena terlalu tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil pengukuran kadar sisa khlor yang menunjukkan nilai rata-

rata sebesar 7 mg/l yang berarti melebihi batas ketentuan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori kolam renang yaitu sebesar 0,2 - 

0,5 mg/l. Penentuan dosis khlor dalam proses klorinasi sebaiknya memperhatikan 

daya sergap khlor dalam air. Perhitungan dosis khlor yang sesuai untuk 

menghasilkan sisa khlor sebesar 0,5 mg/l pada volume air kolam sebesar ± 1625 

m
3
 dengan perkiraan daya sergap khlor sebesar 0 adalah 0,9 kg, sedangkan untuk 

perkiraan daya sergap khlor sebesar 0,5 dibutuhkan dosis khlor sebesar 1,8 kg. 

5.1.3.3 Keluhan Iritasi Mata Pada Perenang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 37 responden di 

Kolam Renang Manunggal Jati, terdapat 26 orang yang mengalami keluhan iritasi 
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mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 11 orang yang tidak mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang.  

Keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang di Kolam 

Renang Manunggal Jati kemungkinan disebabkan karena pengaruh paparan 

senyawa khlor dalam air kolam renang. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran 

kadar sisa khlor di Kolam Renang Manunggal Jati yang menunjukkan nilai rata-

rata sebesar 7 mg/l yang berarti tidak memenuhi syarat, sedangkan hasil 

pengukuran pH air nilainya adalah 7,5 yang berarti telah memenuhi syarat sesuai 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori air kolam 

renang. 

5.1.4 Kolam Renang Paradise Club 

5.1.4.1 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang  

Berdasarkan hasil penilaian observasi kondisi sanitasi lingkungan, Kolam 

Renang Paradise Club memperoleh persentase nilai skor sebesar 83,35 %. Adapun 

gambaran kondisi sanitasi lingkungan Kolam Renang Paradise Club adalah 

sebagai berikut :   

1. Lingkungan umum 

Kondisi lingkungan umum di Kolam Renang Paradise Club secara umum 

terbilang cukup bersih dan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.061 Tahun 1991. Hal ini terlihat dari kondisi area lingkungan 

kolam renang yang bersih dan tidak menjadi sarang perkembangbiakan vektor 

penyakit dan hewan pengerat. 
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2. Tata bangunan 

Kondisi bangunan di Kolam Renang Paradise Club telah memenuhi syarat 

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991 karena beberapa 

bangunan telah tertata dengan baik dan digunakan sesuai fungsinya. 

3. Konstruksi bangunan 

Konstruksi bangunan di Kolam Renang Paradise Club seperti lantai, dinding, 

ventilasi, pencahayaan, atap, langit-langit, dan pintu rata-rata semuanya dalam 

kondisi baik dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 

Tahun 1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian 

Umum.  

4. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi 

Kondisi bangunan dan fasilitas sanitasi di Kolam Renang Paradise Club 

cukup memenuhi syarat. Fasilitas seperti loker penitipan barang, ruang ganti, 

tempat bilas, serta kamar mandi dan fasilitas cuci tangan semuanya tertata rapi 

dan dalam kondisi bersih. Selain itu, kondisi kolam seperti dinding kolam, lantai 

kolam, serta wahana luncur semuanya juga telah memenuhi syarat dan aman dari 

potensi kecelakaan. Akan tetapi terdapat beberapa fasilitas yang belum memenuhi 

syarat antara lain yaitu tempat sampah yang tidak tertutup, tidak tersedianya bak 

cuci kaki, serta tidak adanya papan larangan berenang untuk penderita penyakit 

menular. 

Menurut persyaratan kolam renang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.061 Tahun 1991, tempat sampah yang tersedia di lingkungan kolam renang 

harus tertutup, sebab sampah yang tidak disimpan dengan baik dapat menjadi 
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sarang vektor penyakit seperti lalat dan tikus (Ricki M, 2005:97). Kolam renang 

sebaiknya juga menyediakan bak cuci kaki dan papan larangan berenang bagi 

penderita penyakit menular. Bak cuci kaki diperlukan sebagai barrier untuk 

meminimalkan masuknya kotoran dari luar ke dalam kolam renang yang dapat 

terbawa oleh kaki pengguna kolam renang (WHO, 2006:81), sedangkan papan 

larangan berenang bagi penderita penyakit menular berguna untuk mencegah 

potensi terjadinya penularan penyakit melalui media air kolam renang. 

5. Pengelolaan kebersihan 

Pengelolaan kebersihan di Kolam Renang Paradise Club secara umum 

dilakukan setiap hari dengan membersihkan kolam renang dan seluruh fasilitas 

yang ada di lingkungan kolam renang. Pembersihan kolam renang selalu 

dilakukan setiap pagi dengan cara divacum, sedangkan pembersihan area 

lingkungan dilakukan dengan membersihkan semua fasilitas sanitasi yang ada 

seperti tempat bilas, kamar mandi, dan tempat sampah. Selain hal tersebut, 

kegiatan pengelolaan juga dilakukan terhadap air kolam renang. Air Kolam 

Renang Paradise Club bersumber dari sumur artesis dengan tipe aliran sirkulasi. 

Kegiatan pengelolaan air kolam renang dilakukan dengan cara pemberian bahan 

kimia seperti kaporit, PAC, dan soda ash yang berguna untuk membunuh kuman, 

mengikat kotoran, serta menetralkan pH air kolam renang.  

5.1.4.2 Proses Klorinasi dan Kadar Sisa Khlor  

Proses klorinasi di Kolam Renang Paradise Club dilakukan setiap hari 

dengan menggunakan bahan kimia jenis kaporit granullar 90%. Proses pemberian 

kaporit dilakukan saat malam hari dengan cara menaburkan kaporit secara 
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langsung ke dalam kolam renang. Penggunaan dosis khlor yang digunakan dalam 

proses klorinasi di Kolam Renang Paradise Club adalah 0,7 kg/100 m
3
 atau sekitar 

3,5 kg untuk pemberian pada kolam dewasa yang memiliki volume air sebesar ± 

487,5 m
3
. Dosis tersebut tergolong tidak memenuhi syarat karena terlalu tinggi. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran kadar sisa khlor yang menunjukkan 

nilai rata-rata sebesar 7 mg/l yang berarti melebihi batas ketentuan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori kolam renang yaitu 

sebesar 0,2 - 0,5 mg/l. Penentuan dosis khlor dalam proses klorinasi sebaiknya 

memperhatikan daya sergap khlor dalam air. Perhitungan dosis khlor yang sesuai 

untuk menghasilkan sisa khlor sebesar 0,5 mg/l pada volume air kolam sebesar ± 

487,5 m
3
 dengan perkiraan daya sergap khlor sebesar 0 adalah 0,3 kg, sedangkan 

untuk perkiraan daya sergap khlor sebesar 0,5 dibutuhkan dosis khlor sebesar 0,5 

kg. 

5.1.4.3 Keluhan Iritasi Mata Pada Perenang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 6 responden di 

Kolam Renang Paradise Club, terdapat 4 orang yang mengalami keluhan iritasi 

mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 2 orang yang tidak mengalami 

keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang.  

Keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang di Kolam 

Renang Paradise Club kemungkinan disebabkan karena pengaruh paparan 

senyawa khlor dalam air kolam renang. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran 

kadar sisa khlor di Kolam Renang Paradise Club yang menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 7 mg/l yang berarti tidak memenuhi syarat, sedangkan hasil pengukuran 
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pH air nilainya adalah 7 yang berarti telah memenuhi syarat sesuai Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang. 

5.1.5 Kolam Renang Semawis  

5.1.5.1 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang  

Berdasarkan hasil penilaian observasi kondisi sanitasi lingkungan, Kolam 

Renang Semawis memperoleh persentase nilai skor sebesar 8.540%. Adapun 

gambaran kondisi sanitasi lingkungan di Kolam Renang Semawis adalah sebagai 

berikut : 

1. Lingkungan umum 

Kondisi lingkungan umum di Kolam Renang Semawis secara umum telah 

memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991. Hal 

ini terlihat dari kondisi area lingkungan kolam renang yang bersih dan tidak 

menjadi sarang perkembangbiakan vektor penyakit dan hewan pengerat. 

2. Tata bangunan 

Kondisi bangunan di Kolam Renang Semawis telah memenuhi syarat sesuai 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 1991. Hal ini terlihat dari 

bangunan yang tertata dengan baik dan digunakan sesuai fungsinya. 

3. Konstruksi bangunan 

Konstruksi bangunan di Kolam Renang Semawis seperti lantai, dinding, 

ventilasi, pencahayaan, atap, langit-langit, dan pintu secara keseluruhan dalam 

kondisi baik dan memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 

1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum.   
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4. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi 

Kondisi bangunan dan fasilitas sanitasi di Kolam Renang Semawis cukup 

memenuhi syarat. Fasilitas seperti loker penitipan barang, tempat bilas dan kamar 

mandi serta tempat sampah telah memenuhi syarat. Selain itu, kondisi kolam 

seperti dinding kolam, lantai kolam, serta wahana permainan semuanya juga telah 

memenuhi syarat dan aman dari potensi kecelakaan. Akan tetapi di Kolam Renang 

Semawis tidak tersedia bak cuci kaki dan papan larangan berenang bagi penderita 

penyakit menular. 

Menurut persyaratan kolam renang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.061 Tahun 1991, kolam renang sebaiknya menyediakan bak cuci kaki dan 

papan larangan berenang bagi penderita penyakit menular. Bak cuci kaki 

diperlukan sebagai barrier untuk meminimalkan masuknya kotoran dari luar ke 

dalam kolam renang yang dapat terbawa oleh kaki pengguna kolam renang 

(WHO, 2006:81), sedangkan papan larangan berenang bagi penderita penyakit 

menular berguna untuk mencegah potensi terjadinya penularan penyakit melalui 

media air kolam renangkolam renang. 

5. Pengelolaan kebersihan 

Pengelolaan kebersihan di Kolam Renang Semawis secara umum dilakukan 

setiap hari dengan membersihkan kolam renang dan seluruh fasilitas yang ada di 

lingkungan kolam renang. Pembersihan kolam renang dilakukan setiap pagi 

dengan alat vacum sekaligus membersihkan dedaunan yang mengotori kolam 

renang. Pembersihan area lingkungan dilakukan dengan membersihkan semua 

fasilitas sanitasi yang ada seperti tempat bilas, kamar mandi, dan tempat sampah. 
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Selain hal tersebut, kegiatan pengelolaan di Kolam Renang Semawis juga 

dilakukan pada air kolam renang. Air Kolam Renang Semawis bersumber dari 

sumur artesis dengan tipe aliran sirkulasi. Kegiatan pengelolaan air kolam renang 

dilakukan dengan  pemberian bahan kimia seperti kaporit, PAC, soda ash, dan 

HCL yang berguna untuk membunuh kuman, mengikat kotoran, serta menetralkan 

pH air kolam renang. 

5.1.5.2 Proses Klorinasi dan Kadar Sisa Khlor  

Proses klorinasi di Kolam Renang Semawis dilakukan setiap hari dengan 

menggunakan bahan kimia jenis kaporit granullar 90%. Proses pemberian kaporit 

dilakukan dengan cara menaburkan kaporit secara langsung ke dalam kolam 

renang. Penggunaan dosis khlor yang digunakan dalam proses klorinasi di Kolam 

Renang Semawis adalah 0,25 kg/100 m
3
 atau sekitar 0,5 kg untuk pemberian pada 

kolam dewasa yang memiliki volume air sebesar ± 187,5 m
3
. Dosis tersebut 

tergolong tidak memenuhi syarat karena terlalu tinggi. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil pengukuran kadar sisa khlor yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5 mg/l 

yang berarti telah melebihi batas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.416 Tahun 1990 untuk kategori kolam renang yaitu sebesar 0,2 – 0,5 mg/l. 

Penentuan dosis khlor dalam proses klorinasi sebaiknya memperhatikan daya 

sergap khlor dalam air. Perhitungan dosis khlor yang sesuai untuk menghasilkan 

sisa khlor sebesar 0,5 mg/l pada volume air kolam sebesar ± 187,5 m
3
 dengan 

perkiraan daya sergap khlor sebesar 0 adalah 0,1 kg, sedangkan untuk perkiraan 

daya sergap khlor sebesar 0,5 dibutuhkan dosis khlor sebesar 0,2 kg.  
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5.1.5.3 Keluhan Iritasi Mata Pada Perenang  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 11 responden di 

Kolam Renang Semawis, terdapat 6 orang yang mengalami keluhan iritasi mata 

setelah melakukan aktivitas berenang dan 5 orang yang tidak mengalami keluhan 

iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang.  

Keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang di Kolam 

Renang Semawis kemungkinan disebabkan karena pengaruh paparan senyawa 

khlor dalam air kolam renang. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengukuran kadar 

sisa khlor di Kolam Renang Semawis yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5 

mg/l yang berarti tidak memenuhi syarat, sedangkan hasil pengukuran pH air 

nilainya adalah 7 yang berarti telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang. 

5.1.6 Gambaran Kondisi Sanitasi Lingkungan, Kadar Sisa Khlor, Kadar 

pH air, dan Keluhan Iritasi Mata Pada Perenang di 5 Kolam Renang 

Lokasi Penelitian 

5.1.6.1 Gambaran Kondisi Sanitasi Lingkungan di 5 Kolam Renang  

Berdasarkan hasil penilaian kondisi sanitasi lingkungan di 5 kolam renang 

umum Kota Semarang, diketahui bahwa seluruh kolam renang tersebut telah 

memenuhi syarat karena memiliki persentase nilai skor yang lebih dari 60%. 

Dari hasil pengamatan, permasalahan yang umumnya dijumpai di 5 kolam 

renang tersebut diantaranya yaitu kondisi tempat sampah yang tidak tertutup dan 

tidak adanya bak cuci kaki di area kolam renang. Kondisi tempat sampah yang 

tidak tertutup seringkali dijumpai pada kolam renang swasta maupun di kolam 
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renang milik pemerintah. Kolam renang milik swasta memiliki tingkat kebersihan 

yang lebih terjaga dibandingkan dengan kolam renang milik pemerintah. Akan 

tetapi, dari segi kelengkapan fasilitas sanitasi, kolam renang milik pemerintah 

memiliki fasilitas sanitasi yang lebih lengkap dibandingkan kolam renang milik 

swasta. Hal tersbut terlihat dari tidak adanya bak cuci kaki yang tersedia di 

seluruh kolam renang milik swasta yang menjadi lokasi penelitian.  

Kondisi tempat sampah yang tidak tertutup serta tidak adanya bak cuci 

kaki di area kolam renang perlu menjadi perhatian, sebab hal tersebut dapat 

menyebabkan pencemaran mikrobiologis pada air kolam renang baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Kondisi tempat sampah yang tidak tertutup, secara tidak langsung dapat 

berpengaruh terhadap kualitas air kolam renang karena dapat mengundang hewan 

pengerat seperti tikus yang dapat menyebabkan pencemaran mikrobiologis pada 

air kolam renang melalui kontaminasi dari kotorannya (WHO, 2006:26). Selain 

itu, tidak adanya bak cuci kaki di area kolam renang juga akan berpengaruh 

terhadap kualitas air kolam renang secara langsung sebab bak cuci kaki berfungsi 

sebagai barrier untuk meminimalkan masuknya kotoran dari luar ke dalam kolam 

renang yang dapat terbawa oleh kaki pengguna kolam renang (WHO, 2006:81). 

Pihak kolam renang yang tidak menyediakan bak cuci kaki biasanya hanya 

menyediakan tempat bilas sebagai alternatif agar pengguna kolam renang dapat 

membersihkan badan sebelum berenang, tetapi hal tersebut sangat jarang 

dilakukan oleh pengguna kolam renang sehingga potensi masuknya kotoran dari 

luar ke dalam kolam renang melalui pengguna kolam renang masih dapat terjadi. 
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5.1.6.2 Gambaran Kadar Sisa Khlor di 5 Kolam Renang 

Berdasarkan hasil pengkuran kadar sisa khlor di 5 kolam renang umum 

Kota Semarang, diketahui bahwa kelima kolam renang tersebut memiliki nilai 

rata-rata kadar sisa khlor yang melebihi nilai batas ketentuan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 Tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan 

Kualitas Air untuk kategori kolam renang yaitu 0,2 – 0,5 mg/l. Tingginya kadar 

sisa khlor pada kelima kolam renang tersebut disebabkan karena penggunaan 

dosis khlor saat proses klorinasi yang tidak sesuai. 

Dari hasil wawancara terkait proses klorinasi, diketahui bahwa dosis khlor 

yang digunakan di kelima kolam renang tersebut umumnya kurang sesuai dan 

cenderung terlalu tinggi. Penggunaan dosis khlor yang tinggi di kelima kolam 

renang tersebut disebabkan karena pemberian khlorin di setiap kolam renang 

hanya dilakukan sekali pada saat kolam beroperasi, sehingga kadar sisa khlor 

yang dihasilkan pada awal proses klorinasi diharapkan mampu bertahan hingga 

kolam renang ditutup atau hingga proses klorinasi dilakukan kembali.  

Secara teori, dosis khlor yang tepat digunakan pada proses klorinasi adalah 

jumlah khlor yang dapat dipakai untuk membunuh kuman patogen dan 

mengoksidasi bahan organik dalam air, serta meninggalkan sisa khlor sebesar 0,2 

mg/l dalam air. Nilai 0,2 mg/l tersebut ditetapkan karena merupakan nilai batas 

keamanan sisa khlor dalam air untuk membunuh kuman patogen yang ada di 

dalam air (Budiman Chandra, 2007:56-57). Penggunaan dosis khlor yang berlebih 

pada air kolam renang dapat berguna untuk membunuh kuman patogen yang 

berada di dalam air, akan tetapi hal tersebut juga dapat memberikan dampak 
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negatif pada pengguna kolam renang karena dapat menyebabkan keluhan 

gangguan kesehatan. 

Penentuan dosis khlor yang tepat dalam proses klorinasi sebaiknya 

memperhatikan daya sergap khlor dalam air agar dapat bekerja secara efektif. 

Perhitungan dosis khlor yang sesuai untuk menghasilkan kadar sisa khlor sebesar 

0,5 mg/l dengan perkiraan daya sergap khlor sebesar 0 adalah 0,055 kg/100 m
3
, 

sedangkan untuk perkiraan daya sergap khlor sebesar 0,5 dibutuhkan dosis khlor 

sebesar 0,1 kg/100 m
3
. 

5.1.6.3 Gambaran Kadar pH Air di 5 Kolam Renang 

Dari hasil pengukuran pH air di 5 kolam renang objek penelitian diketahui 

bahwa Kolam Renang Jati Diri dan Kolam Renang Jungle Toon memilliki nilai 

rata-rata pH air < 6,5. Nilai tersebut tergolong tidak memenuhi syarat karena nilai 

kadar pH air yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 

Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang adalah sebesar 6,5 – 8,5. Rendahnya 

nilai pH air pada kolam renang kemungkinan dapat disebabkan karena adanya 

pertambahan bahan-bahan organik dalam air kolam renang yang akan 

membebaskan CO2 dan menyebabkan penguraian sehingga nilai pH menjadi turun 

menuju suasana asam (Tresna Sastrawijaya, 2009:105). Bahan-bahan organik 

dalam air kolam renang tersebut dapat berasal dari keringat maupun urin yang 

dihasilkan oleh para pengguna kolam renang. 

Faktor pH dalam air kolam renang juga memiliki pengaruh terhadap 

efektivitas khlorin sebagai desinfektan. Hal tersebut disebabkan karena kadar pH 

air yang naik ataupun turun akan menentukan jumlah HOCl dan OCl
- 
dalam air. 
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Kinerja khlorin sebagai desinfektan akan lebih efektif  membunuh kuman ketika 

dalam bentuk HOCl. Jumlah HOCl dalam air akan meningkat ketika pH air dalam 

keadaan rendah, sedangkan dalam keadaan pH yang tinggi jumlah HOCl akan 

menurun dibandingkan jumlah OCl
-
 dalam air. Nilai pH yang sesuai untuk 

menyeimbangkan jumlah HOCl dan OCl
- 
dalam air adalah antara 7,2 – 7,8 (John 

D Puetz, 2013:20-21). Upaya yang dapat dilakukan untuk menetralkan pH air 

dalam kolam renang adalah dengan mengunakan bahan kimia seperti HCL 

maupun soda ash. HCL digunakan untuk menetralkan pH air yang bersifat basa, 

sedangkan soda ash digunakan untuk menetralkan pH air yang bersifat asam. 

Penggunaan bahan kimia tersebut tidak akan memberikan efek berbahaya 

terhadap kesehatan apabila dosis penggunaannya sesuai dan nilai pH selalu terjaga 

dalam kisaran antara 7,2 – 8,0 (WHO, 2006:66). 

5.1.6.4 Gambaran Keluhan Iritasi Mata Pada Perenang di 5 Kolam Renang 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keluhan iritasi mata pada 85 

responden di 5 kolam renang umum Kota Semarang, diketahui bahwa terdapat 56 

orang (65,9%) mengalami keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas 

berenang dan 29 orang (34,1%) tidak mengalami keluhan iritasi mata setelah 

melakukan aktivitas berenang.  

Keluhan iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang di 5 kolam 

renang lokasi penelitian dapat disebabkan karena paparan senyawa khlor yang 

tinggi dalam air kolam renang, sebab kelima kolam renang tersebut memiliki nilai 

kadar sisa khlor yang melebihi batas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.416 Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang yaitu 0,2 – 0,5 mg/l. Hal ini 
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sesuai dengan penelitian Teddy Permana (2012) yang telah membuktikan bahwa 

terdapat hubungan antara sisa khlor dengan keluhan iritasi mata dan kulit pada 

pengguna kolam renang hotel di Yogyakarta dan penelitian Ibnu Burhanudin 

(2015) yang juga membuktikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

kadar sisa khlor terhadap keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang 

Pemerintah di Jakarta Selatan. 

Selain akibat paparan khlorin dalam air, keluhan iritasi mata pada 

pengguna kolam renang khususnya di Kolam Renang Jati Diri dan Kolam Renang 

Jungle Toon kemungkinan juga disebabkan karena faktor pH air. Hal ini 

disebabkan karena kedua kolam renang tersebut memiliki nilai kadar pH air yang 

tidak memenuhi syarat yaitu < 6,5. Pengaruh pH air terhadap keluhan iritasi mata 

pada pengguna kolam renang juga telah dibuktikan oleh penelitian Ibnu 

Burhanudin (2015) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

antara kadar pH air dengan keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang 

Pemerintah di Jakarta Selatan. 

Secara teori, iritasi mata yang diperoleh seseorang setelah berenang di 

kolam renang dengan sistem klorinasi dapat disebabkan karena paparan zat iritan 

seperti khlorin ataupun faktor kimia lain dalam air seperti kadar pH. Paparan 

tersebut akan kontak dengan mata dan menyebabkan peradangan pada lapisan 

mata bagian luar seperti lapisan konjungtiva maupun bagian kornea mata. Gejala 

iritasi yang muncul akibat peradangan tersebut diantaranya berupa mata merah, 

mata terasa seperti berpasir, mata terasa gatal, mata terasa pedih (terbakar), mata 

berair, bengkak pada kelopak mata, dan penglihatan menjadi kabur (Georgia 

Optometric Association, 2013). 
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Gejala mata merah, mata terasa berpasir, pedih, dan gatal, disebabkan 

akibat peradangan pada selaput lendir. Adanya rasa gatal tersebut akan memicu 

dilakukannya penggosokan oleh penderita yang dapat menyebabkan lecet dan 

pembengkakan pada kelopak mata (Sidarta Ilyas, 2004:69,73). Gejala mata berair 

terjadi akibat sekresi air mata yang disebabkan oleh adanya sensasi benda asing, 

mata pedih, dan adanya rasa gatal pada mata (Vaughan & Asbury, 2009:99), 

sedangkan gejala penglihatan yang kabur disebabkan karena adanya peradangan 

yang menimbulkan lesi pada kornea dimana fungsi kornea adalah sebagai jendela 

mata dan membiaskan berkas cahaya sehingga adanya lesi tersebut menyebabkan 

penglihatan menjadi kabur (Vaughan & Asbury, 2009:125) 

Lama waktu berenang merupakan hal yang dapat berpengaruh terhadap 

terjadinya keluhan iritasi mata pada pengguna kolam renang. Dalam penelitian ini 

lama waktu berenang tidak diukur karena menurut Soemirat (2000:107), respon 

dari setiap individu terhadap suatu paparan akan sangat bervariasi tergantung pada 

tingkat kepekaan atau sensitivitas dari masing-masing individu, sehingga keluhan 

iritasi mata yang dialami oleh pengguna kolam renang dapat diperoleh dalam 

durasi waktu yang berbeda-beda antar pengguna kolam renang. 
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5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif sehingga hanya 

memberikan informasi yang terbatas tentang variabel yang diteliti. 

2. Dalam penelitian ini pengukuran kadar sisa khlor hanya dilakukan pada satu 

waktu yaitu saat pagi hari ketika kolam renang digunakan pengunjung, 

sehingga tidak mengetahui dinamika perubahan kadar sisa khlor pada saat 

siang dan sore hari. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan kondisi sanitasi lingkungan 

kolam renang, kadar sisa khlor, dan keluhan iritasi mata pada perenang di kolam 

renang umum Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kondisi sanitasi lingkungan di 5 kolam renang lokasi penelitian secara umum 

telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.061 Tahun 

1991 Tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum 

karena semuanya memiliki jumlah persentase nilai skor > 60%. 

2. Kadar sisa khlor di 5 kolam renang lokasi penelitian semuanya tidak 

memenuhi syarat karena memiliki nilai rata-rata kadar sisa khlor yang 

melebihi batas ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 

1990 Tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air untuk kategori 

kolam renang. 

3. Tingginya kadar sisa khlor di 5 kolam renang lokasi penelitian disebabkan 

karena penggunaan dosis khlor saat proses klorinasi yang terlalu tinggi. 

4. pH air di 5 kolam renang lokasi penelitian, 3 diantaranya telah memenuhi 

syarat dan 2 diantaranya tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.416 Tahun 1990 untuk kategori air kolam renang. 

5. Dari seluruh responden yang berjumalah 85 orang, terdapat 56 orang (65,9%) 

mengalami keluhan iritasi mata setelah melakukan aktivitas berenang dan 29 
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orang (34,1%) tidak mengalami keluhan iritasi mata setelah melakukan 

aktivitas berenang. 

6. Keluhan iritasi mata pada pengguna Kolam Renang Jati Diri dan Kolam 

Renang Jungle Toon kemungkinan disebabkan karena pengaruh paparan 

senyawa khlor dan pH air kolam renang yang tidak memenuhi syarat. 

7. Keluhan iritasi mata pada pengguna Kolam Renang Manunggal Jati, Kolam 

Renang Paradise Club, dan Kolam Renang Semawis kemungkinan 

disebabkan karena pengaruh paparan senyawa khlor dalam air kolam renang 

yang tidak memenuhi syarat. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

6.2.1 Bagi Pengguna Kolam Renang 

Pengguna kolam renang diharapkan menjaga kebersihan personal sebelum 

berenang dan dihimbau untuk menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata 

renang sewaktu malakukan aktivitas berenang untuk menghindari gangguan iritasi 

mata yang dapat terjadi akibat kontak dengan air kolam renang. 

6.2.2 Bagi Pengelola Kolam Renang 

Pengelola kolam renang diharapkan selalu menjaga kebersihan lingkungan 

kolam renang dan rutin melakukan pemantauan terhadap kualitas air kolam 

renang termasuk kadar sisa khlor. Kadar sisa khlor dalam air kolam renang 

sebaiknya diperiksa setiap 2 jam sekali selama kolam renang beroperasi. Selain 

itu, penggunaan bahan kimia untuk pengelolaan air kolam renang sebaiknya 
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menggunakan dosis yang disesuaikan dengan volume air kolam sehingga dapat 

berfungsi sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan efek negatif bagi 

pengguna kolam renang. 

6.2.3 Bagi Dinas Kesehatan 

Pihak Dinas Kesehatan terkait diharapkan dapat mengadakan kegiatan 

pemantauan kondisi sanitasi lingkungan dan kualitas air kolam renang secara 

berkala di seluruh kolam renang di Kota Semarang. Selain itu, pihak Dinas 

Kesehatan terkait juga perlu melakukan sosialisasi tentang standar persyaratan 

kesehatan lingkungan kolam renang dan persyaratan kualitas air kolam renang 

yang berlaku di Indonesia, sehingga seluruh pengelola kolam renang dapat 

menerapkan upaya pengelolaan kolam renang sesuai standar yang ditetapkan. 

6.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah : 

1. Perlu dilakukan penelitian sejenis pada kolam renang yang memiliki tipe 

dan karakteristik yang berbeda, seperti pada kolam pemandian umum atau 

air panas untuk mengetahui kondisi kualitas airnya dan adakah keluhan 

kesehatan yang ditimbulkan akibat pengaruh dari kualitas air tersebut. 

2. Perlu dilakukan pengambilan sampel air kolam renang secara kontinyu 

dalam satu hari untuk mengetahui dinamika perubahan kadar sisa khlor pada 

saat pagi, siang, dan sore hari.  

3. Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan pemeriksaan kadar sisa 

khlor di lapangan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan 

kadar sisa khlor saat dibawa dalam perjalanan apabila dilakukan 

pemeriksaan di laboratorium. 
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Lampiran 1  

LEMBAR OBSERVASI 

KONDISI SANITASI LINGKUNGAN KOLAM RENANG 

 

Nama kolam renang  : 

Alamat    : 

Hari, tanggal pemeriksaan : 

No. 
Variabel upaya 

Sanitasi Kolam 

Renang 

Bobot  
Komponen Pengamatan 

Nilai 

maks. 

Nilai  Skor  Ket  

1. Ketentuan 

Umum 
15 

  

  

 

Lingkungan 

umum 

 

 

8 

a. Bersih 50   

b. Tidak menjadi sarang 

perkembangbiakan vektor 

dan hewan pengerat. 

25   

c. Tersedia tempat sampah 25   

  

Bangunan dan 

Peralatan 

 

7 

a. Memenuhi persyaratan 

kesehatan 

50   

b. Dapat mencegah 

terjadinya kecelakaan 

50   

2. Tata Bangunan 10   

   

 

 

10 

a. Ruang tertata dengan baik 40   

b. Digunakan sesuai 

fungsinya 

30   

c. Memenuhi persyaratan 

kesehatan (Tidak 

mengakibatkan 

pencemaran air) 

30   

3. Konstruksi 

Bangunan 
27 

  

  

 

 

 

Lantai 

 

 

 

 

3 

a. Kuat  20   

b. Kedap air 20   

c. Rata  20   

d. Tidak licin 20   

e. Mudah dibersihkan 10   

f. Mempunyai kemiringan 

yang cukup (2-3%) untuk 

lantai yang selalu kontak 

dengan air 

10   
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Lanjutan 

  

 

Dinding 

 

 

3 

a. Mudah dibersihkan 35    

b. Kedap air untuk 

permukaan  yang  selalu 

terkena percikan air   

35   

c. Kuat dan utuh 30   

  

Ventilasi 

 

5 

a. Ventilasi dapat menjamin 

peredaran udara dalam 

kamar/ruang dengan baik 

100   

  

 

 

Pencahayaan 

 

 

 

4 

a. Intensitas cukup sesuai 

dengan fungsinya 

50   

b. Untuk kolam renang yang 

dipergunakan malam hari 

harus dilengkapi dengan 

lampu berkekuatan 12 

volt. 

50   

  

Atap 

 

4 

a. Tidak bocor 60   

b. Tidak memungkinkan 

terjadinya genangan air 

40   

  

Langit-langit 

 

4 

a. Mudah dibersihkan 50   

b. Tinggi minimal 2.5 meter 

dari lantai 

50   

  

 

Pintu 

 

 

4 

a. Dapat mencegah 

masuknya serangga, tikus, 

dan binatang pengganggu 

lainnya 

50   

b. Kuat, mudah dibersihkan 50   

4. Persyaratan 

Bangunan dan 

Fasilitas Sanitasi 

48   

 Area kolam 

renang 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

a. Ada pemisah yang jelas 

antara area kolam renang 

dengan area lainnya. 

20   

b. Kolam harus selalu terisi 

air dengan penuh. 

20   

c. Jumlah maksimum 

perenang sebanding 

dengan luas permukaan 

kolam dibagi 3 m
2
 

20   

d. Ada tanda yang 

menunjukkan kedalaman 

kolam renang 

20   

e. Papan loncat, papan 

luncur, semua aman dari 

potensi kecelakaan. 

20   
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Lanjutan  

  

 

 

 

 

 

Saluran air kolam 

renang 

 

 

 

 

 

 

3 

a. Saluran air bersih yang 

masuk ke kolam tidak 

berhubungan dengan air 

kotor 

20    

b. Lubang pembuangan air 

kotor terletak di dasar 

kolam paling rendah. 

20   

c. Lubang air kotor 

berseberangan dengan 

lubang air masuk 

20   

d. Lubang pembuangan air 

kolam dilengkapi dengan 

ruji dan tidak 

membahayakan perenang. 

20   

e. Terdapat saluran peluap di 

kedua sisi kolam. 

20   

  

 

 

 

Kemiringan 

lantai kolam 

renang 

 

 

 

 

3 

a. Kolam yang 

berkedalaman < 1,5 meter, 

kemiringan lantai tidak > 

10%.  

35   

b. Kolam yang 

berkedalaman > 1,5 meter, 

kemiringan lantai kolam 

tidak > 30%. 

35   

c. Lantai tepi kolam kedap 

air dengan lebar min. 1 m, 

dan tidak licin 

30   

  

 

Dinding kolam 

renang 

 

 

3 

a. Dinding kolam renang rata 

dan vertikal 

35   

b. Ada fasilitas injakan, 

pegangan, dan tangga. 

35   

c. Tidak terdapat penonjolan 

pada dinding kolam. 

30   

  

 

 

 

Bak cuci kaki 

 

 

 

 

3 

a. bak cuci kaki min. 

berukuran panjang 1,5 m, 

lebar 1,5 m, dan 

kedalaman 20 cm  

35   

b. Bak cuci kaki selalu terisi 

air penuh 

35   

c. Kadar sisa khlor pada air 

bak cuci kaki kurang lebih 

2 ppm 

30   

 Kamar pancuran 

bilas 

3 a. Min. terdapat 1 pancuran 

bilas untuk 40 perenang. 

60   



105 
 

 
 

Lanjutan  

 Kamar pancuran 

bilas 

3 b. Kamar pancuran bilas 

terpisah antara pria dan 

wanita. 

40    

  

 

 

 

Tempat sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

a. Terbuat dari bahan yang 

ringan, tahan karat, kedap 

air, dan mempunyai 

permukaan yang halus 

pada bagian dalamnya. 

15    

b. Mempunyai tutup, mudah 

diisi/dikeluarkan. 

20   

c. Memiliki volume yang 

sesuai untuk menampung 

jumlah sampah  

20   

d. Sampah dari tempat 

sampah dibuang ke TPS 

setiap hari.  

15   

e. Tersedia TPS sementara 15   

f. Minimal 3 x 24 jam 

sampah di TPS harus 

dikosongkan 

15   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamban dan 

peturasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

a. Jamban untuk  pria 

terpisah dengan jamban 

untuk wanita. 

10   

b. Minimal tersedia 1 buah 

jamban untuk 40 orang 

wanita dan 1 buah jamban 

untuk 60 orang pria.  

10   

c. Jika kapasitas kurang dari 

diatas, minimala ada 2 

jamban untuk pria dan 3 

jamban untuk wanita 

10   

d. Jamban kedap air dan 

tidak licin 

15   

e. Dinding berwarna terang 15   

f. Ventilasi dan penerangan 

cukup 

15   

g. Tersedia air pembersih 

yang cukup 

15   

h. Luas jamban min. 1 m
2
 10   

i. Tersedia 1 buah peturasan 

untuk tiap 60 orang pria 

40 orang wanita 

25   

j. Konstruksi peturasan 

kedap air dan tahan karat. 

25   
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Lanjutan 

  

 

Jamban dan 

peturasan 

 

 

4 

k. Luas minimal 1,5 m
2
 25    

l. Jika peturasan dibuat 

sistem talang atau 

memanjang, maka untuk 

tiap satu peturasan 

panjangnya minimal 60 

cm 

25   

  

 

 

 

Tempat cuci 

tangan 

 

 

 

 

4 

a. Terdapat tempat cuci 

tangan 

30   

b. Tempat cuci tangan 

dilengkapi dengan sabun, 

pengering tangan dan 

cermin. 

40   

c. Tempat cuci tangan 

mudah dijangkau dan 

dekat dengan 

jamban/kamar mandi 

30   

  

 

 

Gudang bahan 

kimia 

 

 

 

 

3 

a. Tersedia gudang khusus 

untuk tempat pengelolaan 

bahan-bahan kimia 

50   

b. Penempatan kalsium 

hipoklorit terpisah dengan 

aluminium sulfat atau 

bahan-bahan kimia 

lainnya 

50   

  

 

Kamar ganti dan 

tempat penitipan 

barang 

 

 

3 

a. Terdapat kamar ganti dan 

tempat penitipan barang 

dengan ukuran yang 

mencukupi. 

35   

b. Bersih dan tertata rapi 35   

c. kamar ganti pria dan 

wanita terpisah 

30   

  

 

Kamar P3K 

 

 

4 

a. Bersih dan rapi 35   

b. Tidak menjadi sarang 

binatang/vektor penyakit 

30   

c. Tersedia peralatan dan 

tenaga kesehatan. 

35   

  

Perlengkapan lain 

 

 

 

3 

a. Tersedia papan 

pengumuman 

20   

b. Ada peringatan larangan 

berenang bagi penderita 

penyakit kulit, penyakit 

kelamin, penyakit epilepsi, 

penyakit jantung 

20   
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Lanjutan  

  

 

Perlengkapan lain 

 

 

 

 

 

3 

c. Tersedia perlengkapan 

pertolongan bagi perenang 

seperti pelampung dan tali 

20    

d. Tersedia alat pengukur pH 

dan sisa khlor 

20   

e. Terdapat tata tertib 

berenang dan anjuran 

menjaga kebersihan. 

20   

             Total  100      

 

Keterangan : 

Skor = Nilai x Bobot 

Total  skor maksimal  =  Jumlah (Nilai maksimal x Bobot) 

    =  10.000 (100%) 

Total skor hasil pengamatan =  Jumlah (Nilai x Bobot) 

                    = ................................ 

     = 
   

      
 x 100% 

     = ............% 

Kriteria : 

Memenuhi syarat  : 60% - 100% 

Tidak memenuhi syarat : < 60% 

 

 

Mengetahui, 

Pemeriksa         Petugas kolam renang 

 

 

 

  (...................................)                (....................................) 
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Lampiran 2 

LEMBAR KUESIONER RESPONDEN 

 

Nama   :     Jenis kelamin  : 

Usia   :     Pekerjaan  : 

Alamat   :     No. Resp.  : 

Lokasi kolam renang :     Waktu wawancara : 

 

   

Petunjuk kuesioner penjaringan : 

1. Pengisian jawaban dilakukan dengan memberi tanda (v) pada kolom Ya atau Tidak. 

2. Kuesioner penjaringan digunakan untuk menjaring responden sebelum menjadi 

subyek penelitian.  

3. Apabila syarat menjadi responden telah terpenuhi (yaitu : bersedia menjadi 

responden, melakukan aktivitas berenang tanpa menggunakan kacamata renang, dan 

tidak mengalami gangguan iritasi mata sebelum berenang) maka responden dapat 

menjadi subyek penelitian dan dilanjutkan dengan wawancara menggunakan 

kuesioner penelitian setelah responden melakukan aktivitas berenang. 

 

Kuesioner Penjaringan  

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak  

1. Apakah anda bersedia untuk menjadi responden penelitian?  

 

 

2. Apakah anda akan melakukan aktivitas berenang dengan 

menggunakan kacamata renang? 

  

3. Apakah saat ini anda sedang mengalami gangguan iritasi mata 

berupa : 

- Mata merah? (ket: mata responden terlihat merah / tidak) 

- Mata terasa pedih, berpasir, dan gatal? 

- Bengkak pada kelopak mata? (ket: kelopak mata responden 

terlihat bengkak / tidak) 

- Penglihatan terasa kabur / kurang jelas? 

  

 



109 
 

 
 

Petunjuk kuesioner penelitian : 

1. Pengisian jawaban dilakukan dengan memberi tanda (v) pada kolom Ya atau Tidak. 

2. Apabila terdapat jawaban Ya pada kuesioner, berarti responden dinyatakan 

mengalami keluhan iritasi mata. 

 

Kuesioner Penelitian  

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah setelah berenang anda merasakan keluhan mata terasa pedih 

akibat kontak dengan air kolam renang? 

  

2. Apakah setelah berenang anda merasakan keluhan mata merah dan 

berair akibat kontak dengan air kolam renang? 

(Ket: mata terlihat merah pada bagian putih mata dan mata terlihat 

berair / berkaca-kaca). 

  

3. Apakah setelah berenang anda merasakan keluhan mata terasa 

seperti berpasir dan gatal akibat kontak dengan air kolam renang? 

  

4. Apakah setelah berenang anda mengalami keluhan bengkak pada 

kelopak mata akibat kontak dengan air kolam renang? 

(Ket: kelopak mata terlihat bengkak baik pada satu sisi maupun 

kedua sisi mata). 

  

5. Apakah setelah berenang anda mengalami keluhan berupa 

pandangan menjadi kabur / kurang jelas dari sebelumnya akibat 

kontak dengan air kolam renang? 
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Lampiran 3  

LEMBAR WAWANCARA  

PENGELOLA KOLAM RENANG 

 

Hari / tanggal  : 

Waktu   : 

Nama kolam  : 

Alamat   : 

Nama informan :     

No. Telepon  : 

 

Umum  

1. Sejak tahun berapa kolam renang ini mulai dibuka untuk umum? 

2. Apakah kolam renang ini merupakan kolam renang milik pemerintah atau 

milik swasta? 

3. Kapan waktu operasional kolam renang ini untuk setiap harinya? 

4. Berapa rata-rata jumlah pengunjung kolam renang ini untuk setiap harinya? 

5. Kapan waktu yang paling sering dikunjungi pengunjung? 

6. Berapa jumlah kolam yang ada di kolam renang ini berikut pembagian 

tipenya? 

7. Kolam renang mana yang paling sering digunakan oleh pengunjung? 

Pengelolaan air kolam renang 

1. Dari mana sumber air yang digunakan sebagai air kolam renang di tempat 

ini? 

2. Kapan periode pergantian air kolam ini dilakukan? 

3. Bagaimana sistem pengairan di kolam renang ini? 

4. Apa jenis desinfektan yang digunakan dalam proses pengelolaan air kolam 

renang di tempat ini? 

5. Bagaimana langkah-langkah dalam pemberian desinfektan? 

6. Berapa dosis takaran yang digunakan dan frekuensi pemberiannya? 

7. Kapan waktu pemberian desinfektan? 
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8. Adakah bahan kimia lain yang digunakan untuk pengelolaan air kolam 

renang? Jika ada, apa saja kegunaan masing-masing bahan kimia tersebut? 

9. Bagaimana cara pembersihan kolam renang di tempat ini dan kapan periode 

pembersihannya? 

10. Apakah di kolam renang ini sering dilakukan pemeriksaan kadar kualitas air 

kolam renang? Jika iya, indikator apa saja yang diperiksa dan berapa periode 

waktu pemeriksaannya? 

Sanitasi lingkungan fisik kolam renang 

1. Apakah area lingkungan kolam renang selalu dibersihkan setiap hari? 

2. Kapan dilakukan pembersihan terhadap fasilitas kolam renang seperti tempat 

pancuran bilas, toilet, dan kamar ganti? 

3. Apakah tempat sampah di lingkungan kolam renang ini selalu dikosongkan 

setiap hari? 

4. Bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan kolam renang ini? 

5. Apakah di kolam renang ini pernah dilakukan pemeriksaan lingkungan dan 

kualitas air oleh pihak instansi kesehatan terkait? 
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Lampiran 4  

DATA RESPONDEN PENELITIAN 

No. Nama  Jenis kelamin Umur  Pekerjaan  Lokasi Kolam 

R01 Andri  L 17 Pelajar  Manunggal Jati 

R02 Zuchal  L 12 Pelajar Manunggal Jati 
R03 Deni  L 12 Pelajar Manunggal Jati 
R04 Adi  L 15 Swasta  Manunggal Jati 
R05 Muh. Riza L 20 Pelajar  Manunggal Jati 
R06 Moh. Burhan  L 18 Swasta  Manunggal Jati 
R07 Lukman  L 21 Pelajar  Manunggal Jati 
R08 Budi Setiadi L 18 Pelajar  Manunggal Jati 
R09 Aninda  P 19 Pelajar  Manunggal Jati 
R10 Muryati  P 48 IRT  Manunggal Jati 
R11 Sigit Ali P. L 14 Pelajar  Manunggal Jati 
R12 Priyadi  L 26 Pelajar  Manunggal Jati 
R13 Nur Sulistya P 19 Pelajar  Manunggal Jati 
R14 Sahroni  L 50 Swata  Manunggal Jati 
R15 Fendi  L 24 Swasta  Manunggal Jati 
R16 Siti Masruroh P 17 Pelajar  Manunggal Jati 
R17 Atik  P 17 Pelajar  Manunggal Jati 
R18 Arifah  P 17 Pelajar  Manunggal Jati 
R19 Rafi  L 17 Pelajar  Manunggal Jati 
R20 Anto  L 25 Swasta  Manunggal Jati 
R21 Fajar  L 19 Pelajar  Manunggal Jati 
R22 Idris Afandi L 15 Pelajar  Manunggal Jati 
R23 Ayu  P 16 Pelajar  Manunggal Jati 
R24 Septia  P 12 Pelajar Manunggal Jati 
R25 Tiara  P 12 Pelajar  Manunggal Jati 
R26 Rudi L 19 Pelajar  Manunggal Jati 
R27 Tata  P 12 Pelajar  Manunggal Jati 
R28 Andi  L 18 Pelajar  Manunggal Jati 
R29 Rohman  L 17 Pelajar  Manunggal Jati 
R30 Maulana Wahyu L 15 Pelajar  Manunggal Jati 
R31 Khoirul  L 21 Pelajar  Manunggal Jati 
R32 Tomi  L 20 Pelajar  Manunggal Jati 
R33 Retno  P 21 Pelajar  Manunggal Jati 
R34 Moh. Ferdi L 19 Swasta  Manunggal Jati 
R35 Gusti  L 14 Pelajar Manunggal Jati 
R36 Steven  L 21 Pelajar  Manunggal Jati 
R37 Hery  L 33 Swasta  Manunggal Jati 
R38 Yanto  L 44 Swasta  Jati Diri 

R39 Tary  P 22 Pelajar  Jati Diri 
R40 Adi  L 23 Swasta  Jati Diri 
R41 Clara  P 19 Swasta  Jati Diri 
R42 Jefri  L 18 Pelajar  Jati Diri 
R43 Rahadyan  L 18 Pelajar  Jati Diri 
R44 Fahri  L 18 Pelajar  Jati Diri 
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R45 Rovi  P 20 Swasta  Jati Diri 
R46 Agung  L 19 Pelajar  Jati Diri 
R47 Dwiqi  L 21 Militer  Jati Diri 
R48 Haris  L 19 Swasta  Jati Diri 
R49 Efendi  L 18 Pelajar  Jati Diri 
R50 Moh. Arif  L 22 Pelajar  Jati Diri 
R51 Nita  P 20 Swasta  Jati Diri 
R52 Dendi  L 26 Militer  Jati Diri 
R53 Dwi Aji  L 25 Militer  Jati Diri 
R54 Andi S. L 34 Militer  Jati Diri 
R55 Danu  L 21 Militer  Jati Diri 
R56 Riyan  L 18 Pelajar  Jati Diri 
R57 Iswanto  L 26 Militer  Jati Diri 
R58 Khoiril  L 29 Militer  Jati Diri 
R59 Zamsuri  L 29 Militer  Jati Diri 
R60 Khoirul Basyri L 28 Militer  Jati Diri 
R61 Dika Kurniawan L 15 Pelajar  Semawis  

R62 Vero  L 27 PNS Semawis 
R63 Agung  L 38 PNS Semawis 
R64 Innarotul Ulya P 29 Swasta  Semawis 
R65 Arifky  L 12 Pelajar  Semawis 
R66 Fery Nuranza L 15 Pelajar  Semawis 
R67 Putri  P 12 Pelajar  Semawis 
R68 Mina Listyowati P 30 Swasta  Semawis 
R69 Riandana  L 14 Pelajar  Semawis 
R70 Nur Aminah  P 25 Swasta  Semawis 
R71 Arsya  P 12 Pelajar  Semawis 
R72 Gina  P 54 IRT Paradise Club 

R73 Nashifa Ammara P 12 Pelajar  Paradise Club 
R74 Monic  P 53 IRT Paradise Club 
R75 Jasri  L 53 Swasta  Paradise Club 
R76 Lidya  P 49 Swasta  Paradise Club 
R77 Ridwan  L 29 Swasta  Paradise Club 
R78 Vulat  L 22 Pelajar  Jungle Toon 

R79 Mila  P 17 Pelajar  Jungle Toon 
R80 Novi Sukmawati  P 36 Swasta  Jungle Toon 
R81 Lisna  P 14 Pelajar  Jungle Toon 
R82 Yogi  L 32 Swasta  Jungle Toon 
R83 Budi F.S L 40 PNS Jungle Toon 
R84 Meliana  L 16 Pelajar  Jungle Toon 
R85 Mira  P 28 Swasta  Jungle Toon 
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Lampiran 5  

DATA REKAPITULASI HASIL WAWANCARA  

KELUHAN IRITASI MATA 

No.  P1 P2 P3  P4 P5 Kategori 

R01 0 0 1 1 1 Ada keluhan 

R02 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R03 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R04 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R05 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R06 0 1 1 1 1 Ada keluhan 
R07 0 1 1 1 1 Ada keluhan 
R08 0 0 1 1 0 Ada keluhan 
R09 0 1 0 1 0 Ada keluhan 
R10 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R11 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R12 0 0 0 1 1 Ada keluhan 
R13 0 1 1 1 0 Ada keluhan 
R14 1 0 1 0 1 Ada keluhan 
R15 0 0 0 1 1 Ada keluhan 
R16 0 1 1 1 0 Ada keluhan 
R17 0 1 1 1 0 Ada keluhan 
R18 0 1 1 1 0 Ada keluhan 
R19 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R20 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R21 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R22 0 0 1 0 0 Ada keluhan 
R23 0 0 1 0 0 Ada keluhan 
R24 0 0 1 1 0 Ada keluhan 
R25 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R26 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R27 0 0 1 1 0 Ada keluhan 
R28 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R29 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R30 0 0 0 1 0 Ada keluhan 
R31 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R32 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R33 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R34 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R35 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R36 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R37 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R38 1 0 1 1 0 Ada keluhan 
R39 1 0 1 1 0 Ada keluhan 
R40 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R41 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R42 1 0 0 1 1 Ada keluhan 
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R43 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R44 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R45 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R46 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R47 0 0 0 1 1 Ada keluhan 
R48 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R49 1 0 1 1 1 Ada keluhan 
R50 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R51 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R52 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R53 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R54 1 0 1 1 1 Ada keluhan 
R55 0 1 1 1 0 Ada keluhan 
R56 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R57 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R58 1 0 0 1 0 Ada keluhan 
R59 0 0 1 1 0 Ada keluhan 
R60 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R61 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R62 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R63 1 0 1 1 1 Ada keluhan 
R64 0 1 1 1 1 Ada keluhan 
R65 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R66 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R67 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R68 1 1 1 1 1 Tidk ada keluhan 
R69 1 0 1 1 1 Ada keluhan 
R70 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R71 0 1 0 1 1 Ada keluhan 
R72 1 0 1 1 1 Ada keluhan 
R73 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R74 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R75 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R76 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R77 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R78 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R79 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R80 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R81 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R82 1 0 1 1 1 Ada keluhan 
R83 0 0 1 1 1 Ada keluhan 
R84 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 
R85 1 1 1 1 1 Tidak ada keluhan 

 

Keterangan : 

P1 : Pertanyaan 1     P2 : Pertanyaan 2     P3: Pertanyaan 3 

P4 : Pertanyaan 4     P5 : Pertanyaan 5     0 : Ada keluhan     1: Tidak ada keluhan
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Lampiran 6  

DATA REKAPITULASI  

KONDISI SANITASI LINGKUNGAN, PROSES KLORINASI, KADAR SISA KHLOR, DAN KADAR PH AIR  

DI 5 KOLAM RENANG 

Lokasi kolam 

renang 

Kondisi sanitasi 

lingkungan 

Kolam 

pengambilan 

sampel air 

Proses 

klorinasi 

(Dosis khlor) 

Rata-rata kadar 

sisa khlor 
Rata-rata pH air 

Kolam Renang Jati 

Diri 

Memenuhi syarat 

(Nilai : 81,65 %) 

Kolam Prestasi 
50x25x(1,5-1,8-1,5)m 

Vol. Air : ± 2000 m
3 

1,5 kg/100 m
3 

per 3 hari 

(± 30 kg) 

4 mg/l 

(Tidak memenuhi 

syarat) 

5 

(Tidak memenuhi 

syarat) 

Kolam Renang 

Jungle Toon 

Memenuhi syarat 

(Nilai : 86,25 %) 

Kolam Dewasa 
20x10x1,2m 

Vol. Air : ± 240 m
3 

0,6 kg/100 m
3
 

per hari 

(± 1,5 kg) 

4 mg/l 

(Tidak memenuhi 

syarat) 

6 

(Tidak memenuhi 

syarat) 

Kolam Renang 

Manunggal Jati 

Memenuhi syarat 

(Nilai : 84,90 %) 

Kolam Prestasi 
50x25x(1-1,8-1)m 

Vol. Air : ± 1625 m
3 

1 kg/100 m
3
 

per hari 

(± 16,25 kg) 

7 mg/l 

(Tidak memenuhi 

syarat) 

7,5 

(Memenuhi syarat) 

Kolam Renang 

Paradise Club 

Memenuhi syarat 

(Nilai : 83,35 %) 

Kolam Dewasa 
25x15x(1-3)m 

Vol. Air : ± 487,5 m
3 

0,7 kg/100 m
3
 

per hari 

(± 3,5 kg) 

7 mg/l 

(Tidak memenuhi 

syarat) 

7 

(Memenuhi syarat) 

Kolam Renang 

Semawis 

Memenuhi syarat 

(Nilai : 85,40 %) 

Kolam Dewasa 
25x6x1,25m 

Vol. Air : ± 187,5  m
3 

0,25 kg/100 m
3
 

per hari 

(± 0,5 kg) 

5 mg/l 

(Tidak memenuhi 

syarat) 

7 

(Memenuhi syarat) 
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Lampiran 7  

UJI VALIDITAS 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pertanyaan1 2.50 1.776 .749 .773 

Pertanyaan2 2.47 1.706 .789 .760 

Pertanyaan3 2.33 1.678 .752 .773 

Pertanyaan4 1.90 2.438 .413 .857 

Pertanyaan5 2.00 2.138 .522 .836 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.838 5 
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Lampiran 8  

ANALISIS UNIVARIAT 

Karakteristik Responden 

1. Umur Responden 

Umur 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12 – 20 47 55.3 55.3 55.3 

21 – 28 20 23.5 23.5 78.8 

29 – 37 9 10.6 10.6 89.4 

> 37 9 10.6 10.6 100.0 

Total 85 100.0 100.0  

2. Jenis Kelamin 

Jenis_Kelamin 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 56 65.9 65.9 65.9 

Perempuan 29 34.1 34.1 100.0 

Total 85 100.0 100.0  

3. Pekerjaan  

Pekerjaan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pelajar 48 56.5 56.5 56.5 

PNS 3 3.5 3.5 60.0 

Swasta 22 25.9 25.9 85.9 

Militer 9 10.6 10.6 96.5 

Ibu Rumah Tangga 3 3.5 3.5 100.0 

Total 85 100.0 100.0  
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Variabel Penelitian 

 

1. Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang 

Kondisi_Sanitasi_Lingkunga_Kolam.Renang 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Memenuhi syarat 5 100.0 100.0 100.0 

 

2. Klorinasi pada Kolam Renang 

Klorinasi_Kolam.Renang 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak memenuhi syarat 5 100.0 100.0 100.0 

 

3. Kadar Sisa Khlor Air Kolam Renang 

Kadar_Sisa_Khlor 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak memenuhi syarat 5 100.0 100.0 100.0 

 

4. pH Air Kolam Renang 

pH_Air_Kolam_Renang 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak memenuhi syarat 2 40.0 40.0 40.0 

Memenuhi syarat 3 60.0 60.0 100.0 

Total 5 100.0 100.0  

 

5. Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang Pada Setiap Kolam 

Renang 

Keluhan_Iritasi_Mata_KR.Jatidiri 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada Keluhan 15 65.2 65.2 65.2 

Tidak ada Keluhan 8 34.8 34.8 100.0 

Total 23 100.0 100.0  
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Keluhan_Iritasi_Mata_KR.Jungle.Toon 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada keluhan 5 62.5 62.5 62.5 

Tidak ada keluhan 3 37.5 37.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0  

 
Keluhan_Iritasi_Mata_KR.Manunggal.Jati 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada keluhan 26 70.3 70.3 70.3 

Tidak ada keluhan 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 
Keluhan_Iritasi_Mata_KR.Paradise.Club 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada keluhan 4 66.7 66.7 66.7 

Tidak ada keluhan 2 33.3 33.3 100.0 

Total 6 100.0 100.0  

 
Keluhan_Iritasi_Mata_KR.Semawis 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada keluhan 6 54.5 54.5 54.5 

Tidak ada keluhan 5 45.5 45.5 100.0 

Total 11 100.0 100.0  

 

 

6. Keluhan Iritasi Mata Pengguna Kolam Renang Di 5 Kolam Renang 

Keluhan_Iritasi_Mata 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ada keluhan 56 65.9 65.9 65.9 

tidak ada keluhan 29 34.1 34.1 100.0 

Total 85 100.0 100.0  
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Lampiran 14 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengamatan Kondisi Sanitasi Lingkungan Kolam Renang 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengambilan Sampel Air Kolam Renang 
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Gambar 3. Penjaringan dan Wawancara Responden 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Pengelola Kolam Renang dan Teknisi  
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Gambar 5. Bahan Kimia untuk Pengelolaan Air Kolam Renang 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 6. Proses Klorinasi di Kolam Renang 


