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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Residu klorin/chlorine residual adalah jumlah klorin yang tersedia sebagai 

disinfeksi setelah waktu kontak tertentu (Chandra, 2009 : 50), sedangkan klorin atau 

natrium hipoklorit merupakan senyawa paling sering digunakan sebagai desinfektan 

dan agen pembersihan di negara maju. Pertama kali diperkenalkan pada akhir abad 

ke-19 untuk mengobati sepsis, klorin sekarang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari untuk berbagai aplikasi seperti disinfeksi air dan makanan. Keuntungan klorin 

yaitu murah, mudah digunakan, penghilang bau dan sebagai bahan pembasmi kuman 

yang kuat terhadap mikroorganisme spektrum luas. Baru-baru ini, klorin juga telah 

ditemukan efektif dalam inaktivasi alergi terhadap kucing dan debu rumah. Namun, 

klorin bersifat tidak stabil dan salah satu bahan kimia yang sangat reaktif yang harus 

digunakan dengan hati-hati. Ketika dicampur dengan bahan pembersih lainnya atau 

ketika bereaksi dengan bahan organik ataupun logam, klorin bisa melepaskan klorin 

dan trichloramine yaitu dua gas yang dapat mengiritasi mata dan saluran pernapasan. 

Dan klorin berpotensi terhadap risiko penyakit pernapasan dan penyakit alergi pada 

anak-anak (Nickmilder, 2007 : 27). 

Bernard et al (2009 : 1111)  menyatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) merekomendasikan maksimum konsentrasi di bawah 0,2 mg /L klorin 

gabungan (perbedaan antara total residu klorin dan residu klorin bebas) sesuai dengan 

jumlah chloramines dalam air kolam renang. Trichloramine dapat mengganggu epitel 

paru-paru perenang pada konsentrasi mulai dari 355 - 490 g/m3. Paparan 

trichloramine dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada paru-paru anak 



 

 

2 
 

yaitu dengan menelan ataupun menghirup aerosol atau air yang diklorinasi ketika 

anak-anak aktif bermain dan biasanya kepala mereka di tenggelamkan kedalam air, 

kerusakan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh menghirup air terklorinasi. 

Misalnya, batas yang direkomendasikan untuk gabungan klorin adalah 2 ppm (part per 

million), konsentrasi dua kali lebih tinggi dari standar saat ini yaitu 0,8 ppm (part per 

million) dan 10 kali lebih tinggi daripada standar yang diterapkan (0,2 ppm). Klorin 

yang berpadu dengan udara lembab, asam hydroklorik dan hypoklorus dapat 

mengakibatkan peradangan jaringan tubuh yang terkena. Pengaruh 14 - 21 ppm 

selama 30 - 60 menit menyababkan penyakit pada paru- paru seperti pneumonia, sesak 

nafas, dan bronkitis (Waldbott, 2000 : 2).  

Klorin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, baik dalam bentuk gas 

maupun cairan karena mampu mengakibatkan luka yang permanen, sampai terjadinya 

kematian (Bernard et al, 2009 : 1111). U.S. Department of Health and Human 

Services (2007 : 2) mengatakan pernafasan adalah salah satu jalur pemajanan klorin 

pada tubuh yang bersifat akut, yaitu pemajanan klorin pada konsentrasi rendah (1-10 

ppm/ part per million) dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, sakit tenggorokan 

dan batuk. Sedangkan pemajanan zat klorin dalam konsentrasi yang lebih tinggi (>15 

ppm) dapat dengan cepat membahayakan saluran pernafasan dengan rasa sesak di 

dada dan terjadinya akumulasi cairan di paru-paru (edema paru).  

Telah dilakukan penelitian di Roma pada tahun 1998, yaitu sebanyak 282 

subyek (134 anak-anak, usia <14 tahun) diperintahkan untuk menghirup hidrogen 

klorida dan natrium hipoklorit selama kejadian sistem pengklorinasi air kolam renang. 

Setelah kejadian, lima anak dirawat di rumah sakit dan sebagian diberikan 

bronkodilator dan kortison di ruang gawat darurat. Sebanyak 260 subyek (92.2%) 

diwawancarai tentang durasi paparan (<3, 3-5, >5 menit), intensitas paparan (tidak 



 

 

3 
 

sama sekali atau sedikit, banyaknya jumlah moderat), dan gejala pernapasan. Efek dari 

paparan klorin dianalisis melalui beberapa regresi linier, yang dilakukan secara 

terpisah pada orang dewasa dan pada anak-anak. Terdapat gejala pernapasan akut 

dengan hasil 66,7% orang pada orang dewasa dan 71,6% pada anak-anak. Insiden 

yang tertinggi terjadi di antara mereka yang memiliki penyakit pernapasan kronis dan 

memiliki durasi yang lebih lama oleh paparan. Pada sekitar 30% dari subyek, gejala 

pernapasan berlangsung selama 15-30 hari setelah kejadian. Dan telah ditemukan efek 

jangka panjang setelah pemaparan klorin yaitu dapat menyebabkan kerusakan paru-

paru, efek pernapasan jangka pendek terhadap klorin yaitu kejadian inhalasi selama 

berenang (Agabiti et al, 2001 : 399). 

Dari data hasil wawancara dan observasi, ditiga kolam renang (Taman 

Wisata Sengkaling, Taman Wisata Tlogomas dan Permandian Lembah Dieng) di kota 

Malang ditemukan dari 15 pengunjung yang memiliki pengalaman berenang ditempat 

tersebut ditemukan 11 (73%) anak mereka memiliki risiko terjadinya penyakit Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut (ISPA) khususnya ISPA yang bukan pneumonia dengan 

tanda dan gejala seperti batuk pilek biasa, demam dan sakit tenggorokan, dari jumlah 

pengunjung yang memiliki anak usia <10 tahun 4 anak yang mengalami demam 

setelah berenang, 4 anak mengalami batuk dan sakit tenggorokan serta 3 orang anak 

yang mengalami pilek setelah berenang di kolam tersebut. Menilai begitu tingginya 

angka risiko ISPA di Indonesia, maka ISPA dapat dikategorikan sebagai salah satu 

dari faktor risiko yang dapat memperburuk keadaan anak hingga dapat meningkatkan 

angka kematian anak (AKA) di dunia. 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah Infeksi Saluran Pernafasan 

Atas (ISPA) adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk 

kedalam struktur-sturktur saluran nafas bagian atas seperti rongga hidung, faring dan 
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laring (Corwin, 2009 : 408). Usia balita dan anak adalah kelompok yang paling rentan 

dengan infeksi saluran pernapasan. Kenyataannya bahwa angka morbiditas dan 

mortalitas akibat ISPA, masih tinggi pada balita di negara berkembang (Depkes RI, 

2004 : 1). World Health Organization (WHO) memperkirakan insiden infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA) di negara berkembang dengan angka kematian balita di atas 

40/1000 kelahiran hidup adalah 15% - 20% per tahun pada golongan usia balita. 

Menurut WHO ± 13 juta anak balita di dunia meninggal setiap tahun dan sebagian 

besar kematian tersebut terdapat di negara berkembang dimana pneumonia 

merupakan salah satu penyebab utama kematian dengan ± 4 juta balita setiap tahun 

(Depkes RI, 2002 : 1). Lima provinsi dengan ISPA tertinggi adalah Nusa Tenggara 

Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Angka kejadian Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan 

penduduk untuk provinsi Jawa Timur sebesar 25,0 % (Litbangkes, 2013 : 1).  

Delapan subsistem yang mempengaruhi komunitas menurut Betty Neuman 

yaitu salah satunya adalah rekreasi. Rekreasi merupakan salah satu faktor yang 

terdapat dalam Community as a Partner yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

keluarga/individu untuk mengurangi stress (Setiawati, 2008 : 13), diharapkan untuk 

pengelola untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan kolam renang. 

Kolam renang umum kota Malang khususnya kolam renang Taman Wisata 

Sengkaling, Taman Wisata Tlogomas dan Permandian Lembah Dieng adalah paling 

banyak dikunjungi untuk keperluan olahraga renang ataupun rekreasi. Kualitas air 

yang tersedia ditiga kolam renang tersebut masih kurang memenuhi syarat kualitas air 

bersih, salah satunya berdasarkan syarat mikrobiologis air kolam renang masih 

mengandung bakteri patogen. Banyak pengunjung yang tidak menyadari bahwa 

kolam renang merupakan media dalam penularan penyakit melalui perantara air 
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kolam renang, sehingga sanitasi kolam renang perlu diperhatikan. Salah satu aspek 

yang harus diawasi dari sanitasi kolam renang adalah kualitas airnya yang harus 

memenuhi syarat, baik secara fisik, kimia, maupun mikrobiologi, penggunaan klorin 

atau kaporit juga harus diperhatikan dengan baik dan harus sesuai dengan batas aman 

yang ada karena penggunaan kaporit dengan konsentrasi yang berlebih dapat 

meninggalkan sisa klor yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan seperti 

risiko terjadinya infeksi saluran pernapasan terutama pada anak-anak (Effendi, 2004 : 

132). 

Pengelola kolam renang sebaiknya memeriksakan air kolam renang ke 

laboratorium lingkungan secara berkala untuk mengetahui kualitas air kolam renang 

dan memperbaikinya apabila hasil yang didapatkan belum memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan WHO dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

416/Menkes/Per/IX/1990, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kadar klor, 

konsentrasi residu klorin dan pH oleh pengelola kolam renang mengingat peralatan 

tersebut untuk mengukur parameter tersebut cukup murah dan mudah dioperasikan. 

Pengelola seharusnya menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti penutup hidung 

saat berenang untuk mencegah timbulnya penyakit  pernapasan dan keluhan 

kesehatan lainnya setelah berenang dan melakukan pengawasan sanitasi terhadap 

kolam renang umum secara berkala. (Cita, 2009 : 30) 

Berdasarkan studi pendahuluan dari hasil observasi dan wawancara diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh residual klorin 

terhadap risiko terjadinya penyakit ISPA pada anak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Adakah Pengaruh Residual Klorin terhadap terjadinya Penyakit ISPA pada 

Anak di tiga kolam renang (Taman Wisata Sengkaling, Taman Wisata Tlogomas dan 

Permandian Lembah Dieng) di Kota Malang” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Adanya Pengaruh 

Residual Klorin terhadap terjadinya Penyakit ISPA pada Anak di tiga kolam 

renang (Taman Wisata Sengkaling, Taman Wisata Tlogomas dan 

Permandian Lembah Dieng) di Kota Malang ?” 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik anak responden yang meliputi jenis kelamin 

dan usia anak pada kolam renang umum Taman Wisata Sengkaling, Taman 

Wisata Tlogomas dan Permandian Lembah Dieng Kota Malang. 

2. Mengetahui kadar residual klorin pada kolam renang umum Taman Wisata 

Sengkaling, Taman Wisata Tlogomas dan Permandian Lembah Dieng di 

Kota Malang. 

3. Mengetahui prevalensi terjadinya penyakit ISPA pada anak yang disebabkan 

oleh residual klorin kolam renang di Kota Malang. 

4. Mengetahui pengaruh residual klorin terhadap terjadinya penyakit ISPA 

pada anak di tiga kolam renang (Taman Wisata Sengkaling, Taman Wisata 

Tlogomas dan Permandian Lembah Dieng) di Kota Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat menerapkan pengetahuan yang 

berkaitan dengan biostatistik dan metodologi penelitian serta dapat 

meningkatkan keterampilan dan wawasan terhadap penelitian. Selain itu, 

peneliti juga dapat mengetahui pengaruh residual klorin terhadap penyakit 

ISPA pada anak.  

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang 

Menjadi bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Malang dalam 

pengambilan keputusan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas air 

kolam renang. Seperti memberikan teguran apabila ditemukan sisa klor yang 

tinggi pada air kolam renang. 

3. Bagi Pengelola Kolam Renang 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan 

dan upaya pengendalian terhadap risiko pencemaran kolam renang. Antara 

lain melakukan pemeriksaan yang teratur dengan mengacu pada peraturan 

yang ada. 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya 

para pengunjung Taman Wisata Sengkaling, Taman Wisata Tlogomas dan 

Permandian Lembah Dieng, tentang penyakit ISPA pada anak terhadap 

paparan klorin pada kolam renang. 
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, disamping itu hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Permana, Teddy. 2013. Hubungan Sisa Klor dengan Keluhan Iritasi Kulit dan 

Mata Pada Pemakai Kolam Renang Hotel di Wilayah Kota Yokyakarta 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan sisa klor dengan keluhan 

iritasi kulit dan mata pada pemakai kolam renang. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Dari hasil 

penelitian Keluhan iritasi kulit dan mata pada pemakai kolam renang hotel 

bintang 3 dan 4 di Wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 28 orang (58,3 %), 

sedangkan 20 orang (41,7%) yang tidak mengalami keluhan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

judul, waktu penelitian, desain penelitian, populasi sampel, teknik sampling, 

tempat penelitian. 

2. Setiyawati, Ika Nining. 2004. Pengaruh Jumlah Pemakai Kolam Renang terhadap 

Kadar Sisa Khlor di Kolam Renang Umbang Tirta di Kotamadya Yogyakarta  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah pemakai 

kolam renang terhadap kadar sisa khlor air kolam renang. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian yang bersifat penjelasan (explanatory research dengan metode 

survei dan pendekatan cross sectional). Populasi penelitian ini adalah air kolam 

renang dengan jumlah sampel 12 di mana jumlah ke seluruhan titik 

pengambilan sampel sebanyak 72 titik. Data hasil penelitian dianalisa 
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menggunakan uji korelasi Product Moment dan analisa regresi. Hasil penelitian 

terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah pemakai kolam renang 

dengan kadar sisa khlor air kolam renang. Dari harga r diperoleh koefisiensi 

determinasi sebesar 0,75 yang berarti bahwa variabel kadar sisa khlor 75 % 

dipengaruhi jumlah pemakai kolam renang dan 25% dipengaruhi faktor lain, 

yaitu antara lain : sinar matahari, waktu kontak, suhu air, pH, 

mikroorganisme dan jumlah khlor aktif yang ada.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

judul, waktu penelitian, populasi sampel, teknik sampling, tempat penelitian. 

3. Cita, Dian Wahyu. 2009. Kualitas Air dan Keluhan Kesehatan Pengguna Kolam 

Renang di Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian observasional 

deskriptif dengan penelitian cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Maret–Juni 2009. Populasi dari penelitian ini adalah air kolam renang di 

Tirta Krida dan GOR Sendang Delta Sidoarjo serta masyarakat pengguna 

kolam renang Tirta Krida dan GOR Sendang Delta di Sidoarjo. Dari hasil 

penelitian sebagian besar pengunjung kolam renang Tirta Krida (51,6%) dan 

GOR Sendang Delta (74,2%) menyatakan adanya keluhan kesehatan yang 

dialami setelah berenang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

judul, waktu penelitian, dan tempat penelitian. 

 


