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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Air adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi 

kelangsungan mahluk hidup. Keberadaannya hampir menutupi ruang permukaan 

bumi. Air sangatlah penting bagi kehidupan mahluk hidup baik manusia, hewan,  

maupun tumbuhan. Penyusun utama sebagian besar organ mahkluk hidup berupa 

air, sehingga proses metabolisme dalam tubuh dipengaruhi oleh air. Penggunaan 

air dalam keperluan sehari-hari bermacam-macam seperti keperluan rumah 

tangga, industri, transportasi, dan pertanian (Handayani, Arthana, & Merit, 2011).   

Saat ini, pemanfaatan air kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan perilaku 

manusia yang cenderung merusak kelestarian alam yang secara tidak langsung 

berdampak terhadap  kualitas air. Air digunakan oleh manusia haruslah sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh Permenkes yaitu kondisi air tidak 

tercemar oleh bahan-bahan asing dari luar dengan jumlah tingkatan kadar yang 

tidak melebihi batas sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan kerugian 

pada pengguna yang mengkonsumsinya. Menurut Pratiwi (2017) jumlah kadar zat 

setiap jenis air tidak sama sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki, misalnya  

batas ukuran zat yang terkandung pada air minum tidak sama dengan ukuran zat 

untuk kebutuhan industri. Apabila kadar zat dalam air  tidak sesuai dengan syarat 

yang sudah ditentukan, maka air dapat dikatakan tidak layak dikonsumsi. 
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Masyarakat Indonesia umumnya menggunakan air sungai, danau ataupun 

kolam dalam kebutuhan sehari-hari seperti mandi, memasak, mencuci piring, dan 

kegiatan yang mendukung dalam kelangsungan kehidupan. Kegiatan tersebut 

secara tidak langsung dapat mencemari kualitas air, sehingga air tercemar oleh 

virus, bakteri patogen serta parasit lainnya (Said, 2007). Fakta yang dipaparkan 

peneliti diatas menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang dapat 

menimbulkan dampak negatif. 

Renang merupakan kegiatan olahraga dengan memanfaatkan air (Suriaman 

& Apriliasari, 2017). Olahraga ini digemari oleh banyak kalangan masyarakat. 

Berenang memiliki manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan diantaranya 

menambah tinggi badan, melatih tulang kardio, menghilangkan stress, dan 

meningkatkan kapasitas paru-paru. Akan tetapi, pada aktivitas berenang banyak 

hal-hal yang harus diperhatikan baik dari kualitas air yang digunakan dalam 

berenang maupun tingkat kebersihan sanitasi kolam renang. Menurut Cita & 

Adriyani, (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa proses aktivitas 

berenang menyebabkan terjadinya penularan penyakit-penyakit melalui media air 

yang tanpa disadari oleh manusia.  

Air kolam renang yang baik yaitu air yang kondisinya bersih dan tidak 

tercemar oleh bahan-bahan asing. Air kolam renang tersebut harus memenuhi 

syarat baik dari segi fisik, segi kimia dan segi biologis. Segi fisik air kolam renang 

yang digunakan yaitu bau yang tidak menyengat, kejernihan air terjaga serta suhu 

air kolam renang air yang sesuai. Segi kimia air kolam renang yang digunakan 

yaitu pH air kolam renang sesuai, dan sisa khlor dalam air kolam renang tetap 
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terjaga keamanannya dari hasil pemberian desinfektan yang sesuai dengan 

takaran. Segi biologis, air kolam renang harus bebas dari bakteri patogen E.coli 

yang semuanya dimuat dalam ketetapan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

(Permenkes/ Nomor 32/2017).  

Kolam renang merupakan konstruksi bangunan untuk olahraga bagi 

kalangan masyarakat baik anak-anak sampai orang dewasa. Kondisi lingkungan 

kolam renang harus terjaga baik dari segi sanitasi kebersihan lingkungan kolam 

renang maupun air kolam renang tersebut. Lingkungan kolam renang harus dalam 

keadaan terjaga atau bersih untuk mencegah bersarang dan berkembang biaknya 

vektor penularan penyakit (Cita & Adriyani, 2013). Terwujudnya lingkungan 

bersih dan tidak berpenyakit dimulai dari memperhatikan hal-hal kecil disekitar 

seperti tertib pada aturan saat berenang. 

Tolak ukur sanitasi kolam renang hyaitu harus memperhatikan pada segi 

kualitas air serta pengelolahan kolam renang itu sendiri untuk kepuasan dan 

kesehatan pengguna kolam renang. Hal ini disebabkan karena ketersediaan air di 

lingkungan masih kurang memenuhi syarat kualitas air bersih. Menurut Effendi 

(2004) memaparkan bahwa saat ini ketersedian air bersih kurang memenuhi 

syarat. Salah satu syarat kualitas air bersih dari segi mikrobiologis air kolam yang 

mengandung bakteri patogen. Faktor lain yang mendukung kolam renang tersebut 

yaitu pemberian khlorin pada kolam renang sering kali tidak pada takaran untuk 

ukuran kolam renang, sehingga nantinya memberikan dampak negatif dengan 

menurunnya tingkat kualitas air kolam bersih yang akan merugikan pengguna 

yang menikmati air kolam tersebut. Ketentuan standar syarat air kolam renang 
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dimuat pada Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Republik Indonesia 

Nomor 32/MENKES/2017. 

Keadaan kolam renang yang kurang diperhatikan kebersihan airnya 

menjadi bibit penyakit seperti pada penyebaran bakteri patogen E.coli yang 

menyebabkan penyakit diare, disentri, iritasi mata, gatal-gatal dan penyakit kulit 

lainnya. Beragam jenis penyakit lainnya menurut (Suriaman & Apriliasari, 2017) 

yang biasa disebabkan oleh bakteri patogen dalam air kolam renang yaitu penyakit 

gastroenteritis, salmonelosis, shigelosis, demam tifoid, paratifoid, amoebiasis 

maupun akibat mikosis. Pemberian senyawa klorin pada air kolam renang yang 

berlebihan atau kurang akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi 

pengguna kolam renang. Kondisi badan saat berenang apabila terpapar sinar 

matahari yang berlebih dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan 

gangguan pada kesehatan tubuh dan penggunaan senyawa klorin yang harus 

sesuai dengan batas aman yang termuat dalam Permekes. Penggunaan klorin 

dalam konsentrasi kurang atau berlebihan dapat menyebabkan mikroorganisme 

yang ada dalam air tidak bekerja dengan efektif. Apabila kekurangan 

menyebabkan bakteri tidak musnah dan apabila berlebihan akan menyebabkan 

resiko pada pengguna air kolam tersebut (Cita & Adriyani, 2013). 

Salah satu wilayah rekreasi yang banyak menyediakan kolam renang yaitu 

Taman Rekreasi Anak di Probolinggo. Berdasarkan hasil survei langsung 

beberapa taman rekreasi anak ini sangat dikenal oleh masyarakat luas 

Probolinggo, dengan berdirinya tempat tersebut yang sudah lama serta tempat 

tersebut sering dikunjungi karena letaknya yang strategis. Kolam renang ini 



5 

 

diperuntukkan untuk semua masyarakat, baik dari golongan anak kecil, remaja 

maupun dewasa. Kolam renang tersebut terdapat berbagai banyak kolam dengan 

tingkat ketinggian yang berbeda-beda. Selain banyak peminatnya, kolam renang 

ini menurut hasil observasi tingkat kejernihan air kolamya kurang diperhatikan. 

Terdapat adanya keluhan pengunjung setelah berenang di kolam renang tersebut 

baik dari keluhan bau kaporit pada air kolam renang, bau amis, terjadi gatal-gatal 

pada kulit, kulit kering dan mata mudah merah. 

Faktor lain yang menjadi pusat ketertarikan peneliti yaitu tentang 

pengelolahan air kolam renang taman rekreasi anak tersebut. Hasil observasi 

peneliti memperhatikan pengurasan air kolam yang tidak dilakukan setiap hari, 

sementara intensitas pengunjung yang banyak akan menimbulkan bibit-bibit 

penyakit. Pemberian desinfektan menurut hasil survei peneliti kepada pengelola 

tidak sesuai, dikarenakan pemberian kaporit menyeseuaikan banyaknya 

pengunjung yang datang setiap harinya. Melihat dari banyaknya pengunjung yang 

datang tetapi tidak adanya pengontrolan kualitas air kolam renang lebih intensif 

baik dari uji pH, kadar khlor, serta bakteri patogen yang dapat mengganggu 

kesehatan perenang. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti berkeinginan 

melakukan Analisis Kualitas Air Kolam Renang Taman Rekreasi Anak 

Kabupaten Probolinggo dan juga tempat kolam renang rekreasi anak tersebut 

masih belum ada peneliti sebelumnya yang menjadikan objek kolam renang 

tersebut dalam penelitiannya. Pengkajian penelitian air kolam renang ini 

sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lain yang melakukannya di kota yang 
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berbeda. Penelitian air kolam renang oleh Pratiwi (2017) dilakukan di Waterpark 

Kabupaten Pasuruan dengan mengambil sampel air kolam renang hanya pada satu 

waktu saja yaitu di siang hari dengan rancangan penelitian bersifat cross 

sectional. Penelitian yang lain yaitu dilakukan oleh  Cita & Adriyani, (2013) di 

kota Sidoarjo dengan mengkaji air kolam renang di tempat outdoor yang bersifat 

cross sectional dengan teknik pengambilan sampel berupa systematic random 

sampling. Penelitian sebelumnya mengacu pada Permenkes RI No 416 Tahun 

1990 dengan pemilihan beberapa parameter saja. Peneliti tertarik mengambil 

subjek sampel air kolam renang dalam dua waktu yaitu di pagi hari sesudah 

diklorinasi sebelum kolam renang digunakan dan sore hari ketika kolam renang 

sudah digunakan oleh pengunjung. Peneliti melakukan penelitian dengan 

pendekatan cohort dan menguji parameter tambahan dari parameter penelitian 

sebelumnya yang tercantum dalam Permenkes 32 Tahun 2017. Diharapkan dari 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan hasil penelitian 

dijadikan sumber belajar khususnya untuk materi “Perubahan Lingkungan/Iklim 

dan Daur Ulang Limbah pada SMA” serta untuk pihak kolam renang berguna 

untuk kesejahteraan masyarakat Probolinggo dalam penggunaan kolam renang 

anak tersebut sesuai dengan standar Kementrian Kesehatan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang dalam penelitian 

ini, peneliti merumuskan masalah sesuai dengan judul yang telah diajukan yang 

berkaitan dengan penelitian Analisis Kualitas Air Kolam Renang Taman Rekreasi 
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Anak Kabupaten Probolinggo. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana kualitas fisik air Kolam Renang Taman Rekreasi Anak Kabupaten 

Probolinggo? 

2. Bagaimana kualitas kimia air Kolam Renang Taman Reakreasi Anak 

Kabupaten Probolinggo? 

3. Bagaimana kualitas biologis air Kolam Renang Taman Reakreasi Anak 

Kabupaten Probolinggo? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber 

belajar biologi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ditetapkan di atas, peneliti menetapkan 

tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui kualitas fisik air Kolam Renang Taman Rekreasi Anak Kabupaten 

Probolinggo. 

2. Mengetahui kualitas kimia air Kolam Renang Taman Reakreasi Anak 

Kabupaten Probolinggo. 

3. Mengetahui kualitas biologis air Kolam Renang Taman Reakreasi Anak 

Kabupaten Probolinggo. 

4. Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian ini digunakan sebagai sumber belajar 

biologi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca 

tentang kualitas air bersih dan pengetahuan akan syarat air yang baik untuk 

dikonsumsi serta dampak dari segi kesehatan bagi pengguna serta 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama keterkaitan dengan 

pencemaran air. 

2. Secara praktis 

a) Bagi pihak kolam renang diharapkan hasil penelitian dapat menjadi 

acuan dalam memberikan kenyamanan dan kesehatan pengunjung 

dengan memperhatikan kualitas air sesuai dengan syarat dan ketentuan 

standar air bersih dan dampak penggunaan desinfektan jika 

pemberiannya berlebihan. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ajar atau sebagai 

sumber pendukung penyampaian dan pengumpulan materi tentang 

“Perubahan Lingkungan Iklim dan Daur Ulang Limbah” untuk siswa 

SMA. 
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1.5  Ruang lingkup Penelitian 

Batasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Parameter penelitian ini adalah. 

Parameter fisik  : bau, suhu dan kekeruhan 

Parameter kimia  : pH dan sisa klorin terikat 

Parameter biologis  : jumlah angka bakteri E.coli 

2. Pemeriksaan kualitas air kolam renang mengacu pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 32/MENKES/2017 tentang Standar Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang 

yaitu. 

a) Bebas dari bau yang mengganggu (bau atau tidak bau). 

b) Suhu kisaran 16-40 
0
C. 

c) Kekeruhan dengan standar ukuran air kolam 0,5 NTU. 

d) pH air berkisar 7-7,8 apabila menggunakan klorin. 

e) Kadar sisa klor terikat dalam air kolam renang berkisar        untuk 

kolam beratap/tidak beratap. 

f) Jumlah bakteri E.coli berkisar standar baku mutu < 1 CFU/100ml 

diperiksa sebulan sekali.  

3. Tempat penelitian yaitu Taman Rekreasi Anak di tiga wilayah Kabupaten 

Probolinggo. 

4. Pengambilan sampel pada waktu pagi hari sebelum kolam renang 

digunakan sesudah diklorinasi dan sore hari setelah kolam renang 

digunakan oleh pengunjung. 
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5. Sampel diambil di dua titik yaitu spot pinggir dan spot tengah kolam

renang.

1.6  Definisi Istilah 

1. Kualitas air kolam renang merupakan subjek penelitian yang diambil dari

segi fisik, segi kimia dan segi biologis air yang sesuai dengan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 32/MENKES/2017 tentang Standar Baku Mutu

Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang

yaitu,

a) Air tidak berbau.

b) Suhu kisaran 16-40 
0
C.

c) Kekeruhan dengan standar ukuran air kolam 0,5 NTU.

d) pH air berkisar 7-7,8 apabila menggunakan klorin.

e) Kadar sisa klor terikat dalam air kolam renang berkisar        untuk 

kolam beratap/tidak beratap.

f) Jumlah bakteri E.coli berkisar standar baku mutu < 1 CFU/100ml

diperiksa sebulan sekali.

Sumber belajar biologi yang dimanfaatkan dalam penelitian tersebut berupa 

sebuah poster. 


