
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian hubungan 

jarak kandang ayam dengan tingkat kepadatan lalat di Desa Bonbiyu Saba, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepadatan lalat pada jarak 150 m dikategorikan tinggi dengan rata-rata 

lalat 6 ekor/blok grill, dengan hasil pengukuran pada kategori sedang sebanyak 

3 rumah (10,7%) dan pada kategori tinggi sebanyak 23 rumah (89,3%), dan 

tidak ada masuk dalam kategori rendah (0%) 

2. Tingkat kepadatan lalat pada jarak 450 m dikategorikan sedang dengan rata-

rata lalat 5 ekor/blok grill, dengan hasil pengukuran pada kategori sedang 

sebanyak 15 rumah (53,6%) dan pada kategori tinggi sebnayak 13 rumah 

(46,4%), dan tidak ada masuk dalam kategori rendah (0%) 

3. Tingkat kepadatan lalat pada jarak 900 m dikategorikan sedang dengan dengan 

rata-rata lalat 4 ekor/blok grill, dengan hasil pengukuran pada kategori rendah 

sebanyak 2 rumah (7,4%), pada kategori sedang 24 rumah (88,9%), dan pada 

kategori tinggi sebanyak 1 rumah (3,7%). 

4. Ada hubungan yang signifikan antara jarak kandang ayam dengan tingkat 

kepadatan lalat di rumah penduduk dari hasil uji chi square didapatkan P-Value 

= 0,000 dimana hasil yang diperoleh Jika p-value < 0,05 dan Coefficient 

Contingency (CC) sebesar 0,581 yaitu tingkat hubungan sedang. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat di sampaikan oleh 

penelitia adalah 

1. Kepada pemilik usaha disarankan dapat lebih meningkatkan sanitasi kandang 

ayam. Jika memiliki modal lebih disarankan agar sebaiknya membangun 

kandang ayam model closed house/tertutup, sebab dapat meminimalisir bau 

dan lalat sehingga lebih ramah lingkungan 

2. Bagi masyarakat setempat disarankan untuk menjaga sanitasi dan higienitas 

pada lingkungan sekitar rumah, seperti tidak menimbun sampah di sekitar 

rumah dan menerapkan kebersihan pribadi yang baik. 

3. Bagi puskemas terkait disarankan agar petugas kesehatan melakukan 

penyuluhan mengenai kesehatan lingkungan, termasuk mengenai sanitasi 

kandang ternak. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini agar di kembangkan 

khususnya dalam pengendalian kepadatan lalat di kandang ayam. 

 

 

  


