
BAB III  

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    : Diteliti 

    : Tidak ditelit 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kepadatan lalat 

Sanitasi kandang 

Jarak rumah 

dengan kandang 

ayam 

Pengukuran 

tingkat 

Kepadatan Lalat 

 

- Temperatur/ suhu 

- Kelembapan 

- Kecepatan Angin 

- Arah Mata Angin 

- Curah Hujan 

- Warna dan Aroma 

Gambar 3. kerangka konsep 
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Lalat 

 



35 
 

Berdasarkan kerangka konsep di atas dapat dijabarkan terkait faktor utama 

yaitu sanitasi kandang, jarak rumah ke kandang yang dapat mempengaruhi 

kepadatan lalat. Selain itu peneliti ingin melihat analisis hubungan antara jarak 

kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat. 

B. Variabel dan Definisi opersional 

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, 

faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil 

eksperimen (Payadnya, 2018) 

a. Variabel bebas  

Variabel yang berpengaruh atau yang menyebabkan berubahnya variabel 

terikat dan merupakan pengaruh yang diutamakan atau dengan kata lain variabel 

bebas atau independent variabel merupakan variabel risiko. Dalam hal ini yang 

menjadi variabel bebas yaitu Kandag Ayam. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang diduga nilainnya akan berubah karena 

ada pengaruh dari variabel bebas, dalam hal ini yang menjadi variabel bebas yaitu 

tingkat kepadatan lalat. 

c. Variabel pengganggu 

Menurut (Notoatmodjo, 2012), Variabel pengganggu atau confounding 

variable adalah variabel yang menggangu terhadap hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Yang menjadi variabel penganggu dalam 

penelitian ini adalah tempratur/suhu, kelembapan, dan curah hujan. 
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Dalam hal ini variabel yang dilakukan penilaian adalah mengetahui apakah 

ada hubungan tingkat kepadatan lalat dengan jarak kandang ayam di Desa Bonbiyu. 

2. Hubungan antar variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hubungan Antar Variabel 

Keterangan : 

    : Diteliti 

    : Tidak diteliti 

3. Definisi operasional 

Tabel 1. Definisi Oprasional 

 

No Variabel Definisi Kriteria Objektif 
Skala 

Data 

Alat  

Ukur 

1. Tingkat 

Kepadatan 

Lalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepadatan lalat 

merupakan jumlah 

lalat yang di ukur 

selama 10 x 30 

detik 

menggunakan 

flygrill di rumah 

penduduk Desa 

Bonbiyu 

Rendah : 0-2 ekor  

Sedang : 3-5 ekor 

Tinggi : 6-20 

ekor  

Sangat tinggi : 

>20  

ekor 

Ordinal  Fly Grill  

dan  

formulir 

pengukuran 

Variabel bebas: 

Jarak kandang ayam  

 

 

 

Variabel terikat: 

Tingkat Kepadatan Lalat 

 

 

 Variabel penganggu: 

Tempratur/suhu, 

kelembapan, kecepatan 

angin, arah mata angina,dan 

curah hujan. 
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2. Jarak  

kandang 

ayam 

pengukuran jarak 

rumah penduduk 

dari salah satu 

sumber 

perkembangbiakan 

lalat sesuai jarak 

yang sudah di 

tentukan yaitu 150 

meter, 450 meter, 

900 meter 

 

Rendah < 3 

Sedang > 5 

Tinggi > 6 

Ordinal Fly grill dan 

formilir 

pengukuran 

3 Sanitasi 

kandang 

ayam 

sanitasi kandang 

ayam adalah usaha 

pencegahan 

penyakit dengan 

cara 

menghilangkan 

atau mengatur 

faktor lingkungan 

yang berkaitan 

dengan rantai 

perpindahan 

penyakit 

Buruk : 
<54,0% 

Sedang : 55,0% 

- 69,0% 

Baik : >70% 

Ordinal Lembar 

observasi 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

Ada hubungan antara jarak kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat 

di rumah penduduk


