
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Usaha bidang peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karna 

tingginya akan permintaan produk perternakan. Salah satu jenis peternakan yang 

dikembangkan di Indonesia yakni usaha ternak ayam boiler. Usaha peternakan 

ayam boiler merupakan salah satu usaha dengan peluang bisnis yang semakin 

terbuka lebar. Tingkat permintaan konsumen yang tinggi akan kebutuhan daging 

ayam membuat usaha ini semakin dilirik oleh masyarakat (Ustomo, 2016). 

Berdasarkan data Statistik dari Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 2021 di Kabupaten Gianyar, usaha peternakan ayam pedaging 

mencapai 503.912 unit dengan populasi ayam pedaging pada tahun 2020 mencapai 

1750 ton (BPS 2021). Bayaknya usaha peternakan ayam broiler memunculkan 

berbagai variasi dalam sistem pengelolaan kandang. Pada umumnya ada dua sistem 

perkandangan yang paling umum digunakan yaitu sistem kandang tertutup (closed 

house) dan sistem kandang terbuka (open house).  Kandang yang digunakan di 

Indonesia khususnya di peternakan ayam skala kecil adalah sistem kandang 

terbuka.  

Perawatan kandang dalam usaha peternakan menjadi salah satu faktor 

pendukung dalam mecapai kualitas dari ayam pedaging dan kebersihan lingkungan. 

Pembersihan kandang ayam adalah suatu usaha pencegahan terhadap penyakit 

dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan 

dalam rantai perpindahan penyakit tersebut. Sebelum digunakan kembali untuk 

pemeliharaan unggas pedaging periode selanjutnya, kandang harus dikosongkan 
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dan tidak digunakan selama sekitar 14 hari (Kemendikbud, 2013). Buruknya sanitasi 

kandang dapat menyebabkan dampak bagi hewan ternak dan lingkungan sekitar. 

Dampak bagi lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. 

Pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat 

energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber 

pencemaran usaha peternakan ayam berasal dari limbah yang berupa kotoran ayam 

dan air buangan, yang berasal dari cucian tempat pakan dan minum ayam. Limbah 

yang tidak diolah akan menimbulkan bau dan sarang lalat. Sarang lalat umumnya 

adalah kotoran manusia dan hewan serta dari bahan organik lainnya yang segar 

maupun membusuk (daging, ikan, dan tumbuhan) (Suyono, 2012).  

Lalat mempunyai tingkat perkembangan telur, larva (belatung), pupa dan 

dewasa. Jarak terbang lalat sangat tergantung pada adanya makanan yang tersedia, 

jarak terbang lalat yang efektif yaitu 450-900 meter (Depkes RI, 1992). Lalat 

merupakan salah satu faktor penting dalam penyebaran penyakit pada manusia dan 

juga kehidupan lalat tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Penyakit-

penyakit yang ditularkan oleh lalat antara lain disentri, kolera, typhus perut, diare 

dan lainnya. Penularan penyakitnya dapat secara mekanik, yaitu penularan orang 

lain atau dari suatu bahan tercemar (makanan, minuman, dan air) ke orang sehat 

dengan perantara menempelnya bagian tubuh lalat, misalnya lewat probocis, 

tungkai, kaki, dan badan lalat (Kartikasari, 2019). 

Lalat biasanya hidup pada tempat yang kurang terjaga kebersihannya. 

Tempat tersebut juga dapat digunakan untuk berkembang biak. Tingginya populasi 
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lalat dapat dipakai sebagai indikator keadaan sanitasi dalam lingkungan 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena tata hidup lalat senang pada tempat-tempat 

yang tidak memenuhi syarat sanitasi, seperti: tempat basah, kotoran manusia, 

kotoran hewan (kuda, ayam, sapi), saluran air kotor, sampah, kotoran got (selokan), 

buah-buahan dan sayuran yang membusuk (Jannah, 2006). 

Tingkat kepadatan lalat yang tinggi dapat memberikan efek psikologis 

negatif, karena keberadaannya sebagai tanda kondisi yang kurang sehat(Fallis, 

2016). Pengendalian lalat dapat dilakukan secara fisik seperti perangkap lalat, 

umpan kertas lengket berbentuk pita atau lembaran, perangkap dan pembunuh 

elektronik, pemasangan kasa/kawat, membuat pintu dua lapis, pengendalian kimia 

seperti Larva penyemprotan menggunakan, malation sedangkan lalat dewasa 

dilakukan penyemprotan udara atau pengasapan (space praying) biasanya dengan 

menggunakan suspensi atau larutan dari synergizing agent, malathion, atau ronnel 

dan pengendalian biologi seperti dengan memanfaatkan sejenis semut kecil 

berwarna hitam (Anastasia, 2019). 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di rumah penduduk Desa Bonbiyu 

pada jarak 150 meter yang terdapat 15 rumah menunjukan 90% Rumah tingkat 

kepadatan lalat tinggi hingga mencapai >20 per block grill, hal ini diketahui karena 

masyarakat sekitar yang berdekatan dengan peternakan ayam pernah melaporkan 

kasus peningkatan kepadatan lalat yang terjadi di rumah mereka. Sehingga warga 

berasumsi kepadatan lalat diakibatkan oleh keberadaan kandang ayam. Data lain 

yang menunjukkan peningkatan perkembangbiakan lalat yaitu diakibatkan oleh 

kandang ayam yaitu buruknya sanitasi kandang dilihat dari pemberian desinfeksi 

masih buruk karena desinfeksi hanya disemprotkan pada kandang setelah panen, 
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masih banyak juga pekerja belum menerapkan APD lengkap, dan penumpukan alat 

pakan ternakan yang tidak segera dicuci setelah panen ayam dilakukan. 

Menurut Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu 

Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang 

Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya, Nilai Ambang Batas (NAB) untuk 

indeks populasi lalat < 2 ekor (Permenkes No 50, 2017). Angka kepadatan lalat 

merupakan salah satu cara penilaian sanitasi lingkungan di suatu wilayah, semakin 

tinggi angka kepadatan lalat, maka menunjukan bahwa wilayah tersebut dalam 

kategori sanitasi yang buruk. Tingginya angka kepadatan lalat dapat meyebabkan 

gangguan pada kesehatan manusia sehingga harus segera di kendalikan (Mu’arifah, 

2021) 

Berdasarkan uraian di atas dan dasar yang digunakan dalam penentuan jarak 

terbang lalat yaitu menurut Depkes RI, 1992 adalah 450-900 meter dengan  

mengingat keluhan masyarakat yang berada di Desa Bonbiyu maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana tingkat kepadatan lalat di Desa Bonbiyu pada jarak tersebut. 

Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tersebut dengan judul “Hubungan 

Jarak Kandang Ayam Dengan Tingkat Kepadatan Lalat Di Rumah Penduduk Desa 

Bonbiyu” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana hubungan jarak kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat 

di rumah penduduk Desa Bonbiyu, Kabupaten Gianyat?   
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C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jarak 

kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat di rumah penduduk Desa 

Bonbiyu 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat kepadatan lalat di rumah penduduk pada radius 150 

meter dari kandang ayam 

b. Mengetahui tingkat kepadatan lalat di rumah penduduk pada radius 450 

meter dari kandang ayam 

c. Mengetahui tingkat kepadatan lalat di rumah penduduk pada radius 900 

meter dari kandang ayam 

d. Menganalisis hubungan Jarak kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Pendidikan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi sebagai 

bahan informasi bagi mahasiswa kesehatan di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar terutama mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan tentang 

Vektor lalat. 

b. Bagi Pengusaha Kandang Ayam 

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran, 

masukkan, pertimbangan, dan bahan evaluasi bagi pengusaha kandang 
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ayam dalam penerapan sanitasi kandang ayam yang jauh lebih baik 

kedepannya. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dalam mempersiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang didapat, serta 

dapat menjadi acuan ilmiah bagi penelitian selanjutnya mengenai Vektor 

lalat 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang ilmu kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan khususnya 

berkaitan dengan Vektor lalat. 

 


