
 
 

BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Desa Saba termasuk wilayah Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, 

Provinsi Bali. Desa Saba merupakan desa pantai yang mempunyai luas wilayah 

sebesar 600,60 Ha yang membentang dari Utara ke Selatan dengan ketinggian desa 

0-500 di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah pada Desa Saba adalah sebagai 

berikut: 

Di sebelah Utara : Desa Blahbatuh 

Di sebelah Timur : Desa Pering 

Di sebelah Selatan : Samudra Indonesia 

Di sebelah Barat : Desa Sukawati 

Dilihat dari segi administratif dan kewilayahan, Desa Saba terletak membujur 

dari Utara ke Selatan dan terdiri-dari delapan Banjar Dinas dan lima Desa 

Pekraman. Adapun delapan Banjar Dinas yang ada di Desa Saba, yaitu Banjar Dinas 

Blangsinga, Banjar Dinas Sema, Banjar Dinas Kawan, Banjar Dinas Tengah, 

Banjar Dinas Tegallulung, Banjar Dinas Banda, Banjar Dinas Pinda, dan Banjar 

Dinas Saba  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat lima Desa 

Pakraman di lingkungan Desa Saba, yaitu Desa Pakraman Blangsinga, Desa 

Pakraman Bonbiyu (terdiri dari Banjar Sema, Banjar Kawan, Banjar Tengah, 
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Banjar Tegalulung), Desa Pakraman Banda, Desa Pakraman Pinda, dan Desa 

Pakraman Saba. 

Pada penelitian ini lokasi yang digunakan yaitu Desa Pekraman Bonbiyu, 

yang memiliki 480 rumah dengan total penduduk mencapai 1920 jiwa. Letak 

kandang ayam yang digunakan penelitian ini berada tidak jauh dari rumah 

penduduk dengan luas kandang 300 m2 dengan kapasitas ayam sebanyak 2500 ekor. 

Desain kandang yang digunakan yaitu kandang ayam dengan metode open house 

2. Karakteristik Objek Penelitian 

 Terdapat 2 kandang ayam di Desa Bonbiyu terdapat yang masing-masing 

memiliki luas 300 m2 atau 10x30 m2 dengan kapasitas ayam 2500 ekor dan 

menggunakan metode open house. Kandang open house adalah kandang yang 

dindingnya dibuat dengan sistem terbuka, yang biasa terbuat dari kawat burung atau 

bambu sehingga menjamin hembusan angin bisa masuk dalam kandang dan bisa 

memanfaatkan pergantian sinar matahari. Dinding kandang di tutup dengan tirai 

yang berfungsi sebagai ventilasi, jarak antar kandang yaitu 100 m. 

 Peternak ayam memiliki rutinitas keseharian yakni mengontrol kondisi 

kandang ayam, pemberian pakan dan minum serta mengontrol perkembangan 

ayam. Setiap satu minggu sekali peternak melakukan pengerukan kotoran ayam 

dengan tujuan mengurangi penumpukan kotoran ayam sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya peningkatan kepadatan lalat pada kadang ayam. 

 Ayam memiliki masa ternak sekitar 35-40 hari atau lebih dari 1 bulan. 

Setelah dilakukan masa panen, kandang akan dikosongkan selama 14 hari untuk 

memutus rantai penyebaran virus. Selama 14 hari tersebut pekerja ternak 

melakukan pembersihan terhadap kandang ayam, tempat makan dan minum ternak, 



47 
 

dan melakukan penyemprotan menggunakan pestisida Agricid sebelum bibit ayam 

selanjutnya datang dan siap untuk diternakkan. Pembersihan kandang ayam tidak 

dilakukan secara langsung setelah masa panen selesai, sehingga pada masa tersebut 

lalat masih bisa terus berkembang biak.  

 Alas kandang (litter) yang digunakan terbuat dari sekam padi yang 

berfungsi untuk menghangatkan ayam sekaligus mampu meminimalisir bau dari 

amoniak yang terbentuk di dalam kandang. Sekam padi yang sudah bercampur 

dengan kotoran ayam akan diangkut oleh pengepul pupuk setelah 3-5 hari setelah 

panen ayam berlangsung. Jumlah kotoran ayam yang dihasilkan satu kali periode 

ternak menghasilkan 947,5 kg dengan jumlah rata-rata kotoran yang dihasilkan 

adalah 0,379 kg per ekor ayam. Sistem pembersihan seluruh kandang ayam 

dilakukan setelah panen ayam selesai, sehingga dalam periode waktu 35-40 hari 

lalat dapat berkembangbiak pada kotoran ayam tersebut.  

3. Kepadatan Lalat 

Pengukuran kepadatan lalat di Desa Pakraman Bonbiyu dilakukan pada bulan 

April selama 21 hari dengan waktu pengukuran pada jam 09.00-16.00 Wita, dengan 

menggunakan alat fly grill dan hand counter di rumah penduduk. Di setiap rumah 

pengukuran dilakukan pada dua titik yaitu di dapur dan teras rumah, kemudian 

dijumlahkan dan dirata-ratakan, sehingga setiap rumah memiliki satu nilai 

kepadatan lalat. Desa bonbiyu terdapat 480 rumah dengan total penduduk mencapai 

1920 jiwa. Pengukuran kepadatan lalat dibagi menjadi tiga jarak yaitu 150 m, 450 

m, 900 m pada masing-masing jarak dilakukan pengukuran sesuai arah mata angin 

yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Pada jarak 150 m jumlah rumah yang diukur 

sebanyak 28 rumah, pada jarak 450 m diukur sebanyak 28 rumah, dan pada jarak 
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900 m diukur 27 rumah. Pengukuran tingkat kepadatan lalat juga dilakukan di 

kandang ayam, dengan hasil pengukuran yaitu populasi lalat mencapai 46 ekor/blok 

grill atau kategori kepadatan lalat sangat tinggi/padat. 

Hasil analisis gambaran distribusi frekuensi tingkat kepadatan lalat berdasarkan 

jarak rumah dengan kandang ayam yang diteliti sebagai berikut: 

a. Distribusi tingkat kepadatan lalat pada jarak 150 meter 

Table 3  

Distribusi Kepadatan Lalat Pada Rumah Berjarak 150 Meter Dari Kandang 

Ayam 

Kategori kepadatan lalat jumlah % 

Sedang (3-5 ekor) 3 10,7 

Tinggi (6-20 ekor) 25 89,3 

total 28 100 

 

Berdasarkan tabel di atas jumlah kepadatan lalat pada rumah yang berjarak 

150 m dari kandang ayam dengan tingkat kepadatan kategori sedang sebanyak 3 

rumah (10,7%) dengan rata-rata lalat sebanyak 5 ekor/blok grill, lebih rendah dari 

jumlah kepadatan lalat dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 25 rumah (89,3%) 

dengan rata-rata lalat sebanyak 6 ekor/blok grill. 

b. Ditribusi tingkat kepadatan lalat pada jarak 450 meter 

Table 4  

Distribusi Kepadatan Lalat Pada Rumah Berjarak 450 Meter Dari Kandang 

Ayam 

Kategori kepadatan lalat jumlah % 

Sedang (3-5 ekor) 15 53,6 

Tinggi (6-20 ekor) 13 46,4 

total 28 100 
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Berdasarkan tabel di atas jumlah kepadatan lalat pada rumah yang berjarak 

450 m dari kandang ayam dengan jumlah kepadatan sedang sebanyak 15 rumah 

(53,7%) dengan rata-rata lalat sebanyak 5 ekor/blok grill, lebih banyak dari jumlah 

kepadatan lalat dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 13 rumah (46,4%) dengan 

rata-rata lalat sebanyak 6 ekor/blok grill. 

c. Distribusi tingkat kepadatan lalat pada jarak 900 meter 

Table 5  

Distribusi Kepadatan Lalat Pada Rumah Berjarak 900 Meter Dari Kandang 

Ayam 

Kategori kepadatan lalat jumlah % 

Rendah (0-2) 2 7,1 

Sedang (3-5) 24 85,7 

Tinggi (6-20) 1 3,7 

total 27 100 

 

Berdasarkan tabel di atas jumlah kepadatan lalat pada rumah yang berjarak 

900 m dari kandang ayam dengan jumlah kepadatan rendah sebanyak 2 rumah 

(7,1%) dengan rata-rata lalat sebanyak 2 ekor/blok grill, dan kategori tingkat 

kepadatan lalat sedang sebanyak 24 rumah (85,7%) dengan rata-rata lalat sebanyak 

5 ekor/blok grill lebih banyak dari tingkat kepadatan lalat dengan kategori tinggi 

yaitu sebanyak 1 rumah (3,7%). 

d. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara univariate dan bivariate untuk mengetahui 

hubungan jarak kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat. Hasil analisis 

univariat dijabarkan pada diagram batang berikut: 
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Gambar 6 Perbandingan Jarak Dengan Jumlah Kepadatan Lalat Di Rumah  

Penduduk Desa Bonbiyu Tahun 2022 

 

Berdasarkan grafik di atas secara sederhana dapat dikatakan bahwa semakin 

jauh jarak rumah drai kandang ayam, semakin rendah tingkat kepadatan lalat. 

Sedangkan semakin dekat jarak rumah dengan kandang ayam maka semakin 

banyak rumah dengan kepadatan lalat yang tinggi. 

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Komputer 

Statistik dengan metode uji chi-square. Hasil Analisis data bivariate dijabarkan 

pada table beriku: 

Table 6  

Analisis Bivariat Hubungan Jarak Kandang Ayam Dengan Tingkat 

Kepadatan Lalat 

Jarak 

Kandang 

Tingkat Kepadatan Lala 
Jumlah P Cc 

Rendah Sedang Tinggi 

f % f % f % f % 

0,000 0,581 150 m 0 0,0 3 10,7 25 89,3 28 100 

450 m 0 0,0 15 53,6 13 46,4 28 100 

900 m 2 7,4 24 88,9 1 3,7 27 100 
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Berdasarkan interpretasi tabel di atas didapatkan hasil bahwa tingkat 

kepadatan lalat dengan jarak kandang 150 m dengan tingkat kepadatan kategori 

sedang sebanyak 3 rumah (10,7%) lebih rendah dari jumlah kepadatan lalat dengan 

kategori tinggi yaitu sebanyak 25 lalat (89,3%). Jumlah tingkat kepadatan lalat 

dengan jarak kandang 450 m pada kategori sedang sebanyak 15 rumah (53,7%) 

lebih banyak dari jumlah kepadatan lalat dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 13 

lalat (46,4%). Sedangkan pada jarak 900 m dari kandang ayam Jumlah tingkat 

kepadatan kategori rendah sebanyak 2 rumah (7,1%), dan kategori tingkat 

kepadatan lalat sedang sebanyak 24 rumah (85,7%) lebih banyak dari tingkat 

kepadatan lalat dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 1 lalat (3,7%). 

Dari hasil analisis data menggunakan uji chis quare diperoleh nilai 

asymp.sig (2-sided) sebesar 0,000. Karena nilai asymp.sig (2-sided) 0,000 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti adanya 

hubungan jarak kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat. Untuk melihat kuat 

lemahnya hubungan dilihat dari nilai coefficient contigensi (CC) dengan nilai 0,581. 

Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang sedang antara jarak kandang ayam 

dengan tingkat kepadatan lalat. 

 

B. Pembahasan 

1. Sanitasi Kandang Ayam 

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan 

atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan 

penyakit. Sanitasi yang biasa dilakukan di kandang ayam yaitu sanitasi peralatan, 
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petugas kandang, dan transportasi (Ustomo, 2016). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di kandang ayam desa bonbiyu memiliki sanitasi yang buruk.  

Buruknya sanitasi kandang ayam dapat diakibatkan karena kurangnya 

pengunaan desinfektan. Menurut Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Desinfeksi adalah tindakan pensucihamaan 

dengan menggunakan bahan desinfektan melalui penyemprotan, penyiraman, 

perendaman, yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikro 

organisme. Desinfektan yang harus dilakukan di kandang ayam meliputi tindakan 

pensucihamaan secara tepat dan cermat terhadap pakan, tempat pakan/air minum, 

peralatan lain, pakaian pekerja kandang, alas kaki, kendaraan, dan bahan lain yang 

tercemar, bangunan kandang yang bersentuhan dengan unggas, kandang/tempat 

penampungan unggas, permukaan jalan menuju peternakan/kandang/tempat 

penampungan unggas (Fatmasari, 2018). Dari hasil observasi yang didapatkan hasil 

penggunaan desinfektan tidak dilakukan secara rutin bahkan tidak ada desinfektan 

pada kendaraan yang keluar masuk lokasi peternakan.  

Selain penggunaan desinfektan, buruknya sanitasi kandang ayam dapat 

diakibatkan oleh pengelolaan kotoran ternak yang kurang saniter. Dari hasil 

observasi pengelolaan kotoran ternak yaitu diambil sekitar 3-5 hari setelah panen 

berlangsung untuk dijadikan pupuk. Sisa kotoran ternak yang masih berserakan 

tidak dilakuakan pembersihan secara benar sehinnga masih bisa menjadi tempat 

perkembangbiakan lalat. Kotoran ternak merupakan buangan padat selain 

menimbulkan bau dan mengotori lingkungan juga sebagai tempat 

perkembangbiakan lalat. Maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian 

telah menyadari hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan menteri melalui SK 
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Mentan No. 237/1991 dan SK Mentan No. 752/1994, yang menyatakan bahwa 

usaha peternakan dengan populasi tertentu perlu dilengkapi dengan upaya 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

Kotoran dan makanan ternak yang berserakan di dalam kandang dapat 

meningkatkan kelembaban kandang dan menyebabkan kandang menjadi kotor. 

Selain itu ember, kaleng, dan sampah-sampah yang berserakan di sekitar kandang 

dapat menjadi tempat perkembangbiakan lalat (Sari, 2016). Dalam ilmu kesehatan 

lingkungan, suatu pengolahan limbah dianggap baik apabila limbah tersebut tidak 

menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit, serta limbah tersebut tidak 

menjadi media perantara menyebarluasnya suatu penyakit (Azwar, dalam Sari, 

2016) 

Dalam penelitian Wati (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengolahan limbah peternakan dan kepadatan lalat dalam rumah 

dengan kejadian diare pada balita. Hal ini dikarenakan kotoran dan sisa pakan 

ternak yang tidak langsung dibersihkan akan menjadi daya tarik bagi lalat untuk 

hinggap dan berkembangbiak didalam kandang ternak. Semakin tinggi angka 

kepadatan lalat dalam rumah maka resiko terjadinya penyakit diare akan semakin 

besar pula. Dalam penelitian (Ramadhani et al., 2019) juga menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat sanitasi kandang ayam dengan 

kepadatan lalat. 

Dari hasil observasi yang dilakukan didapatkan hasil mengenai penggunaan 

APD pada pegawai kandang ayam belum lengkap yaitu hanya menggunakan 

masker dan sepatu boot. APD yang wajib digunakan para peternak seperti pakaian 

kandang, sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup 
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(Permentan RI, 2014). Pegawai kandang ayam tidak menggunakan APD karena 

tidak terbiasa dan tidak tersedia APD yang lengkap untuk petugas kandang ayam. 

Tujuan pemakaian alat pelindung diri ditempat kerja adalah untuk melindungi 

pekerja dari berbagai macam bahaya (hazards) selama melakukan pekerjaan 

(Saragih, 2021). 

Kondisi Kandang yang tidak baik memang dapat menjadikan kandang sebagai 

tempat yang strategis untuk beristirahat maupun berkembang biak lalat. Maka tidak 

heran jika banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai tingkat kepadatan lalat. 

Oleh karna itu disarankan agar pada pemilik ternak melakukan sanitasi kandang 

ayam seperti pencucian kandang ayam hingga bersih dari kotoran ayam yang masih 

tersisa, penggunaan APD yang lengkap untuk petugas kandang ayam, dan 

penyemprotan desinfektan. Desinfektan yang dapat digunakan antara lain Lysol, 

bromoquat, dan tepol (Edy Ustomo). 

2. Kepadatan Lalat Pada Jarak 150 Meter 

Lalat merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan 

masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran sistem pencernaan. 

Vektor adalah arthopoda yang dapat memindahkan kuman/pathogen penyakit dari 

sumber infeksi kepada host yang rentan. Lalat suka hinggap ditempat yang lembab 

dan kotor misalnya saja seperti sampah dan tinja. Apabila lalat hinggap di sampah 

dan/atau tinja manusia dan hewan kemudian hinggap di makanan/minuman yang 

sudah dihinggapi lalat dapat berpotensi terkena penyakit seperti diare 

(Kusnoputranto, 2001). 

Tingkat kepadatan lalat pada jarak 150 meter dari hasil pengukuran yang 

dilakukan yaitu terdapat 3 rumah dengan kepdatan lalat dengan kategori sedang, 
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dan 25 rumah dengan tingkat kepdatan lalat dengan kategori tinggi. Tingkat 

kepdatan yang tinggi pada jarak 150 meter diakibatkan karena jarak rumah 

penduduk sangat berdekatan dengan peternakan ayam yang sebagai tempat 

perkembangbiakan lalat. Tempat yang disenangi lalat adalah tempat basah, benda-

benda organik, tinja, sampah basah, kotoran binatang, tumbuh-tumbuhan basah.  

Kotoran yang menumpuk secara kumulatif di kandang ternak sangat 

disenangi oleh larva lalat (Depkes, 1992). Lalat biasanya terbang mengikuti arah 

angin. Karna jarak terbang lalat termaksud pendek biasanya tempat tempat 

perindukannya tidak jauh dari tempat makanannya. Sehingga pada jarak 150 meter 

cendrung terjadi peningkatan kepadatan lalat. Menurut Ngadio dalam Marai (2006) 

bahwa kondisi kandang ternak memiliki daya tarik bagi lalat untuk mencari sumber 

makanan. Adanya kandang ternak yang berada < 10 meter dari permukiman dapat 

memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat disekitar lokasi kandang ternak.  

Dari hasil pengukuran yang didapatkan kepadatan lalat di rumah penduduk 

pada jarak 150 meter dari kandang ayam jika dibandingkan dengan Permenkes 

Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan 

Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta 

Pengendaliannya hasil tersebut menunjukan bawah tingkat kepadatan lalat tidak 

memenuhi syarat karena angka yang didapatkan tidak melebihi ambang batas indek 

populasi lalat dengan rata-rata kepadatan lalat yaitu 6 ekor/blok grill yaitu kategori 

tinggi. 

Pada penelitian Rosa (2017) tingkat kepadatan lalat lebih tinggi di rumah 

warga ysng berada di Zona 1 (0-1.000 meter) dengan hasil uji chi-square yaitu p-
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vlue < 0,05 yaitu ada hubungan jarak rumah dari kandang ayam dengan kejadian 

diare. 

3. Kepadatan Lalat Pada Jarak 450 Meter 

Tingkat kepadatan lalat pada jarak 450 meter dengan kategori sedang yaitu 

sebanyak 15 rumah, sedangkan kategori tingkat kepdatan lalat tinggi yaitu sebanyak 

13 rumah. Lalat dapat masuk ke pemukiman karena jarak terbang lalat yang 

sangat jauh. Lalat tidak suka terbang terus-menerus tetapi sering hinggap. Jarak 

terbang lalat sangat bervariasi tergantung dari kecepatan angin, temperatur, 

kelembaban, ketersediaan makanan dan lain-lain. 

Jarak terbang lalat sangat tergantung pada adanya makanan yang tersedia, 

jarak terbang efektif adalah 450-900 meter (Depkes, 1992). Kebiasaan lalat yang 

tidak suka terbang terus menerus mengakibatkan lalat dapat beristirahat dimana 

saja. Lalat beristirahat pada tempat tertentu. Saat siang hari bila lalat tidak makan, 

mereka akan beristirahat pada lantai, dinding, langit-langit, jemuran pakaian, 

rumput-rumput, kawat listrik, dan lain-lain serta sangat menyukai tempat dengan 

tepi tajam yang permukaannya vertikal. Biasanya tempat istirahat ini berdekatan 

dengan tempat makanannya atau tempat berbiaknya dan biasanya yang terlindung 

dengan angin. 

Lalat juga dapat membawa bakteri dalam sampah atau kotorannya ke dalam 

makanan dan menyebabkan penyakit. Lalat dapat mencemari makanan dengan 

cairan atau air liur yang mengandung penyakit yang dikeluarkannya, setelah itu 

dihisap kembali makanan tersebut. Lalat membuang kotoran pada makanan, 

sehingga menyebabkan makanan terkontaminasi oleh telur atau larva. 
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Dari hasil pengukuran yang didapatkan kepadatan lalat di rumah penduduk 

pada jarak 450 meter dari kandang ayam jika dibandingkan dengan Permenkes 

Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan 

Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta 

Pengendaliannya hasil tersebut menunjukan bawah tingkat kepadatan lalat tidak 

memenuhi syarat karena angka yang didapatkan tidak melebihi ambang batas indek 

populasi lalat dengan rata-rata kepadatan lalat yaitu 5 ekor/blok grill yaitu kategori 

sedang. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh fatrmasari 

(2018) dengan hasil pengukuran pada jarak 700 m dari kandang ayam, tingkat 

kepadatan lalat tinggi (73,3%) dan kepadatan lalat kategori sangat tinggi sebanyak 

(26,7%). 

4. Kepadatan Lalat Pada Jarak 900 Meter 

Tingkat kepadatan lalat pada jarak 900 meter dengan kategori rendah 

sebanyak 2 rumah, tingkat kepdatan lalat kategori sedang sebnayak 24 rumah, dan 

tingkat kepadatan lalat kategori tinggi yaitu 1 rumah. Lalat dewasa sangat aktif 

sepanjang hari, dari makanan yang satu ke makanan yang lain. Lalat sangat tertarik 

oleh makanan yang dimakan manusia sehari-hari, seperti gula, susu, dan makanan 

lainnya, kotoran manusia serta darah. Protein sangat diperlukan untuk bertelur.  

Sehubungan dengan bentuk mulutnya, lalat hanya makan dalam bentuk cair 

atau makanan yang basah, sedangkan makanan yang kering dibasahi terlebih 

dahulu, kemudian baru dihisap. Air merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

lalat dewasa. Tanpa air, lalat hanya bisa hidup tidak lebih dari 48 jam. Ketika 

hinggap lalat mengeluarkan ludah dan faeces. Timbunan dari ludah dan faeces ini 
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membentuk titik-titik hitam dimana ini adalah sangat penting untuk mengenal 

tempat lalat istirahat (Depkes RI, 1992). 

Jarak terbang lalat tergantung pada ada atau tidaknya makanan yang 

tersedia. Lalat juga tidak kuat untuk terbang menantang arah angin, tetapi 

sebaliknya lalat dapat terbang mencapai 1 km apabila terbang searah dengan angin 

(Sumarni, 2019) 

Dari hasil pengukuran yang didapatkan kepadatan lalat di rumah penduduk 

pada jarak 900 meter dari kandang ayam jika dibandingkan dengan Permenkes 

Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan 

Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta 

Pengendaliannya hasil tersebut menunjukan bawah tingkat kepadatan lalat tidak 

memenuhi syarat karena angka yang didapatkan tidak melebihi ambang batas indek 

populasi lalat dengan rata-rata kepadatan lalat yaitu 4 ekor/blok grill yaitu kategori 

sedang 

5. Hubungan Jarak Kandang Ayam Dengan Tingkat Kepadatan Lalat 

Jarak rumah dengan kandang ayam dapat mempengaruhi tingkat kepadatan 

lalat. menurut Permentan 50/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan 

Unggas di Pemukiman, jarak kandang ternak dari permukiman > 10 m. 

Pengukuran tingkat kepadatan lalat di rumah penduduk di Desa Bonbiyu 

Saba dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan lalat pada jarak 150 meter, 450 

meter dan 900 meter mengingat pada jarak tersebut merupakan jarak terbang lalat 

yang efektif, sehingga dapat dilakukan langkah selanjutnya untuk penanganan 

tingkat kepadatan yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yaitu populasi lalat < 

2 ekor (Permenkes No 50, 2017).  
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Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kepadatan lalat di rumah penduduk 

Desa Bonbiyu saba mendapakan hasil bahwa tingkat kepadatan lalat dengan jarak 

kandang 150 m kepadatan kategori sedang sebanyak 3 rumah (10,7%) lebih rendah 

dari jumlah kepadatan lalat dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 25 rumah 

(89,3%). Jumlah tingkat kepadatan lalat dengan jarak kandang 450 tingkat 

kepadatan sedang sebanyak 15 rumah (53,7%) lebih banyak dari jumlah kepadatan 

lalat dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 13 rumah (46,4%). Sedangkan pada 

jarak 900 m dari kandang ayam Jumlah tingkat kepadatan kategori rendah sebanyak 

2 rumah (7,1%), dan kategori tingkat kepadatan lalat sedang sebanyak 24 rumah 

(85,7%) lebih banyak dari tingkat kepadatan lalat dengan kategori tinggi yaitu 

sebanyak 1 rumah (3,7%). Dari hasil pengukuran yang dilakukan di kandang ayam 

populasi lalat mencapai 46 ekor/blok grill atau kategori kepadatan lalat sangat 

tinggi/padat. 

Tingginya tingkat kepadatan lalat di rumah penduduk selain diakibatkan 

karena ada peternakan ayam juga dapat disebabkan oleh penimbunan sampah 

rumah tangga yang diabiarkan berhari-hari. Sarang lalat umumnya adalah kotoran 

manusia dan hewan serta dari bahan organik lainnya yang segar maupun membusuk 

(daging, ikan, tumbuhan) (Suyono dan budiman, 2010). Oleh karna itu masyarakat 

disarankan agar menjaga sanitasi rumah dengan cara tidak melakukan penimbunan 

sampah yang dapat mejadi tempat berkembangbiak lalat. Lalat rumah dapat 

membawa 1 juta lebih bakteri pada tubuhnya dan semua organ tubuhnya (kaki, 

sayap, badan dan muntahan) dapat menjadi sumber pencemaran (Sucipto, 2011). 

Banyaknya jumlah lalat dapat menyebabkan beberapa penyakit yaitu myaasis, 

diare, cholera. Hasil serupa pernah didapatkan pada penelitian yang sebelumnya 
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pernah dilakukan oleh (Jannah et al., 2018) di Muara Enim. Dari hasil uji Chi square 

didapatkan adanya hubungan antara kepadatan lalat dengan kejadian diare pada 

pemukiman sekitar peternakan ayam (p<0,001).  

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Fatrisia et al., (2017) di Kabupaten 

Malang, juga didapatkan hasil yang serupa bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kejadian diare dengan kepadatan lalat sangat tinggi dan kepadatan 

lalat tinggi (p<0,001). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Napitulu, (2021) Ada 

hubungan antara tingkat kepadatan lalat dengan kejadian diare dengan nilai p <0,05. 

Maka dari itu diharapkan puskesmas dapat melakukan penyuluhan mengenai 

kesehatan lingkungan khususnya dalam penularan penyakit secara mekanik yang 

diakibatkan oleh lalat. 

Dari hasil analisis data menggunakan uji chi square didapatkan P-Value = 

0,000 dimana hasil yang diperoleh Jika p-value < 0,05, maka perhitungan secara 

statistik menunjukkan bahwa adanya hubungan bermakna antara variabel bebas 

dengan terikat. (Notoatmodjo, 2012). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara jarak kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat.  

Dengan nilai Coefficient Contingency (CC) sebesar 0,581 yaitu tingkat hubungan 

sedang. 

Tinnginya kepadatan lalat diakibatkan oleh buruknya sanitasi kandang 

ayam dengan hasil observasi yaitu sanitasi kandang termasuk di kategori buruk. 

selain itu kandang ayam juga berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan lalat, 

sehingga dari hasil pengukuran yang dilakukan hasil yang didapatkan yaitu semakin 

dekat jarak kandang ayam dengan rumah penduduk maka semakin tinggi tingkat 

kepadatan lalat tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anitasari, bahwa jarak 
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kandang yang dekat dengan rumah dapat meningkatkan kepadatan lalat, semakin 

dekat jarak kandang dengan rumah makin tinggi dan semakin tinggi kepadatan lalat 

semakinm tinggi pula penyebaran penyakit termasuk diare (Anita, 2008) 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

(Ramadhani et al., 2019) tentang faktor- faktor yang berpengaruh dengan kepadatan 

lalat. Yang menyimpulkan bahwa ada hungan atara jarak kandang ayam dengan 

tingkat kepadatan lalat. Dengan hasil penelitian menunjukan nilai uji statistic yaitu 

p=0,001 <(a=5%).  

 

 

 

  


