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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pasar Bajera merupakan pasar tradisional milik Desa Bajera, berdiri pada 

tahun 1963 yang terletak di JL. Raya Bajera Kecamatan Selemadeg dengan jam 

buka pukul 03.00-18.00 WITA yang beroperasi setiap hari. Pasar Bajera memiliki 

luas keseluruhan 26 are dan mempunyai 350 kios/los yang menjual berbagai 

macam-macam kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari seperti daging, buah-

buahan, sayuran dan lain-lainnya. Batas-batas wilayah Pasar Bajera adalah sebagai 

berikut :  

Di sebelah Utara : Jalan Raya Bajera 

Di sebelah Timur : Perumahan Penduduk 

Di sebelah Selatan : Perumahan Penduduk 

Di sebelah Barat : Perumahan Penduduk 

2. Keadaan Sarana Sanitasi Pasar 

Berdasarkan hasil observasi, yang dilakukan pada bulan Maret 2022 

didapatkan hasil yaitu keadaan sanitasi di Pasar Bajera memperoleh skor 17 dengan 

kategori Baik, observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

penilaian yaitu: 

1) Air bersih 

Berdasarkan hasil observasi air bersih yang digunakan di Pasar Bajera 

bersumber dari PDAM, secara kuantitas persediaan air sudah memenuhi kebutuhan 

pedagang di pasar dan mengalir lancar. Tempat keran air juga terletak ditempat 
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yang mudah dijangkau oleh para pedagang dan pengunjung. Kualitas air yang 

digunakan sudah bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. 

2) Toilet 

Berdasarkan hasil observasi toilet di Pasar Bajera, tersedia toilet untuk laki- 

laki dan perempuan, toilet tampak bersih, tidak bau, tidak ada jentik nyamuk, 

mempunyai lubang angin/ventilasi dan cukup cahaya, tersedia air yang cukup, tidak 

tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, dan Ada penanggung 

jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet. 

3) Tempat cuci tangan 

Berdasarkan hasil observasi di Pasar Bajera telah tersedia tempat cuci 

tangan dengan air mengalir dengan jumlah yang cukup namun tidak dilengkapi 

sabun. 

4) Saluran limbah 

Berdasarkan hasil observasi saluran limbah di Pasar Bajera, seluruh saluran 

limbah cair/drainase telah disemen dan ditutup dengan kisi-kisi dari logam, aliran 

limbah/drainase lancer, selokan/saluran air di los basah (ikan, daging, unggas 

potong, sayur mayur, tempat pemarutan kelapa) tidak ada genangan air. 

5) Pengendalian binatang penular penyakit/vector 

Berdasarkan hasil observasi di Pasar Bajera belum pernah dilakukan macam 

pengendalian lalat, nyamuk, kecoa, dan pengendalian tikus dilakukan secara 

berkala minimal 2 kali setahun. Ditemukan adanya lalat di tempat penjualan 

makanan matang (siap saji), didalam pasar ada ditemukan adanya binatang 

peliharaan (kucing/anjing) yang berkeliaran 
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6) Tempat pembuangan sampah 

Berdasarkan hasil observasi di Pasar Bajera telah tersedia Tempat 

Penampungan Sampah Sementara (TPS) namun TPS berbau dan tampak adanya 

sampah yang berserakan di sekitar TPS serta tidak ada pemilahan sampah basah 

dan sampah kering. Tersedia tempat sampah di setiap kios dan los pasar.  

3. Tingkat Kepadatan Lalat 

Perhitungan kepadatan lalat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑎𝑡 =
5 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

5
 

1. 
2+3+2+2+3

5
=

12

5
= 2,4 

2. 
7+8+7+8+7

5
=

37

5
= 7,4 

3. 
3+3+3+3+3

5
=

15

5
= 3 

4. 
8+9+10+8+11

5
=

46

5
= 9,2 

5. 
11+11+14+12+12

5
=

60

5
= 12 

Rata-rata: 2,4 + 7,4 + 3 + 9,2 + 12 =
34

5
= 6,8  

Dari hasil pengukuran kepadatan lalat di atas, didapatkan hasil sebanyak 6,8 

rata rata ekor/blok grill dan masuk dalam kategori tinggi/padat atau perlu 

pengamanan terhadap tempat-tempat berkembang biaknya lalat dan tindakan 

pengendaliannya. 
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4. Hasil Analisis Data  

a. Keadaan Sarana Sanitasi Pasar 

Tabel 2 

Hasil Analisis Data Keadaan Sanitasi 

Di Pasar Bajera Tahun 2022 

 

No. Substansi yang Dinilai 
Penilaian 

YA 

1. Air Bersih 3 

2. Toilet 5 

3. Tempat Cuci Tangan 3 

4. Saluran Limbah 3 

5. Tempat Pengelolaan Sampah 2 

6. Pengendalian Binatang Penular 

Penyakit/Vector 

1 

 Total Nilai Ya 17 

 Kategori Baik 

 

b. Tingkat Kepadatan Lalat 

Tabel 3 

Hasil Analisis Data Tingkat Kepadatan lalat 

Di Pasar Bajera Tahun 2022 

 

No 
Titik 

Pengambilan 

Pengamatan jumlah lalat tiap 30 detik 

Rata -rata 5 

nilai 

tertinggi 

1 2 3 4 5  

1 Los buah 2 

7 

2 

7 

2 

7 

3 

8 

3 

8 

2,4 

2 Los makanan 7,4 
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3 Los sayur 3 

11 

14 

3 

10 

12 

3 

9 

12 

3 

8 

11 

3 

8 

11 

3 

4 Los daging 9,2 

5 TPS 12 

  Rata-rata 6,8 

 

B. Pembahasan 

1. Keadaan Sarana Sanitasi Pasar 

1) Air bersih 

Instalasi air bersih yang tersedia setiap hari minimal 40 liter per pedagang 

atau setara 2 galon air secara berkesinambungan serta memenuhi persyaratan 

kualitas air bersih. Tersedianya tendon air dapat menjamin kesinambungan 

ketersediaan air dan dilengkapi dengan keran yang tidak bocor (Azzary,2020) 

Air bersih yang tersedia di Pasar Bajera sudah berjumlah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan bagi pedagang dan mengalir lancar. Tempat keran air juga 

terletak ditempat yang mudah dijangkau oleh para pedagang dan pengunjung. 

Kualitas air yang digunakan sudah bersih, tidak bewarna, tidak berbau, dan tidak 

berasa. 

Sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang 

Pedoman Penyelanggaraan Pasar Sehat yang menyebutkan bahwa Tersedia air 

bersih dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, Kualitas 

fisik air bersih yang tersedia memenuhi persyaratan seperti bersih, tidak berasa, 

tidak berbau dan tidak berwarna. 

2) Toilet 

Toilet yang tersedia harus mencakupi toilet laki-laki dan perempuan yang 

terpisahditandai dengan tanda/simbol yang jelas. Sanitasi toilet umum tersebut 
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terdiri dari fasilitas toilet berupa dinding, lantai ventilasi dan jamban serta fasilitas 

bak toilet berupa kualitas air bersih, dinding dan lantai. (Arrazy, 2020). Di Pasar 

Bajra Sudah tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan 

jumlah 2 toilet 1 laki-laki dan 1 perempuan. Keadaan toilet cukup bersih, dan tidak 

ada bau. Untuk bak penampungan air di kamar mandi tergolong cukup bersih akan 

dan tidak terdapatnya jentik nyamuk. Sudah terdapat lubang angin/ventilasi di toilet 

dan sinar yang masuk kedalam toilet sudah mencukupi. Tersedia air yang cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak adanya tempat cuci tangan yang 

dilengkapi dengan sabun, dan ada penanggung jawab yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan dan kebersihan toilet. 

Syarat toilet di Pasar adalah harus terpisah antara toilet laki-laki dan 

perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/simbol yang jelas. Didalam 

kamar mandi harus tersedia bak air bersih dalam jumlah yang cukup dan bebas 

jentik. Didalam toilet harus tersedia jamban leher angsa. Untuk pemeliharaan dan 

kebersihan toilet seharusnya dalam manajemen pengelolaan pasar, pengelola pasar 

seharusnya menjadi perhatian yang lebih baik akan tanggung jawab atas masalah 

keamanan dan kesehatan agar berlangsungnya sistem yang efektif dalam 

bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan kebersihan toilet (Poluakan, 2016). 

3) Tempat cuci tangan 

Sudah tersedianya tempat cuci tangan dengan air mengalir dengan jumlah 

yang cukup, sudah di lengkapi dengan sabun, kebersihannya terjaga dan terletak di 

lokasi yang strategis. Seharusnya tersedianya minimal 1 buah tempat cuci tangan 

yang baik untuk umum yang dilengkapi dengan wastafel, air mengalir, sabun dan 

serbet (Santoso, 2015). 
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4) Saluran limbah 

Keadaan saluran limbah dan drainase di Pasar Bajera keadaannya berfungsi 

dengan baik, dan dilengkapi penutup bagi saluran limbah dengan kisi-kisi logam. 

Saluran limbah di Pasar Bajera cukup lancar.  

Menurut Soeparman (2001) limbah cair merupakan gabungan atau 

campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam 

keadaan terlarut maupun terususpensi yang terbuang dari sumber domestic, 

industry, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air 

hujan. Pembuangan limbah cair secara langsung kebadan air akan menimbulkan 

masalah kesehatan sehingga perlu dibangun fasilitas pengolahan limbah cair 

(Utomo, 2015). 

5) Pengendalian binatang penular penyakit/vektor 

Menurut hasil pengamatan tentang vektor di Pasar Bajera untuk ditempat 

penjualan makanan matang maupun makanan basah, di los sayur, los daging, dan 

los buah masih terdapat adanya lalat, dimana lalat ini bisa menularkan penyakit jika 

hinggap atau menempel pada bahan makanan tersebut, tidak terdapatnya kucing 

maupun anjing yang berkeliaran diarea pasar secara bebas. Belum pernah 

dilakukannya penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa, dan pengendalian tikus yang 

dilakukan secara berkala minimal 2 kali dalam setahun. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, 

menyatakan bahwa pada los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari 

lalat, kecoa dan tikus. 

6) Tempat pengelolaan sampah 
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Kondisi pembuangan sampah basah dan kering harus tersedia di setiap kios. 

Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, 

dan mudah dibersihkan. Pasar tradisional juga harus menyediakan tempat 

pembuangan sampah sementara (TPS) yang kedap air, kuat, kedap airatau 

kontainer, mudah dibersihkan dan mudah dijangkau petugas pengangkut sampah. 

TPS diharapkan tidak menjadi tempat perindukan binatang (vektor) penular 

penyakit. Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 m 

dari banguna pasar. Sampah diangkut minimal sekali per 24 jam (Azzary,2020). 

Berdasarkan hasil pengamatan di Bajera Desa Bajera sudah terdapat tempat 

penampungan sementara yang terbuat dari besi seperti container. Tempat 

penampungan sementara (TPS) yang bau karena adanya sampah yang menumpuk 

sehingga dapat menarik perhatian lalat untuk datang mencari makanan, bersarang 

dan berkembang biak. Selain itu terdapat sampah yang berserakan disekitaran 

tempat penambungan sementara. Pada setiap kios dan los sudah terdapatnya tempat 

sampah yang disediakan akan tetapi tidak ada pemilahan antara sampah basah dan 

sampah kering dan jika dilihat sampah basah dan sampah kering dijadikan satu pada 

tempat sampah tersebut. Poluakan (2016) dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa secara umum pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan 

kesehatan akan dapat mengakibatkan : 

1) Tempat berkembang biaknya serangga terutama lalat dan tikus 

2) Dapat menjadi sumber pengotoran tanah, air maupun udara terutama dari 

segi estetika 

3) Dapat menjadi sumber dan tempat dari kuman-kuman yang membahayakan 

kesehatan 
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Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 

03/PRT/M/2013 persyaratan tempat pembuangan sampah 3R sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 huruf a harus memenuhi persyaratan 

teknis, meliputi : luas TPS 3R lebih besar dari 200 m3, tersedia sarana untuk 

mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah, TPS dilengkapi 

dengan (ruang pemilahan, pengomposan sampah organik), lokasi TPS 3 R sedekat 

mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km, tidak 

mencemari lingkungan. 

2. Tingkat Kepadatan Lalat 

Kepadatan lalat ialah angka yang menggambarkan populasi lalat di suatu 

tempat yang dinyatakan dalam indeks. Alat yang digunakan untuk mengukur indeks 

kepadatan lalat adalah Fly Grill (Poluakan, 2016). Pengukuran tingkat kepadatan 

lalat di pasar bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan lalat dan sumber-

sumber tempat berkembangbiaknya lalat sehingga pengukuran tingkat kepadatan 

lalat sangatlah penting mengingat dapat dijadikan sebagai data dan pertimbangan 

awal untuk mengambil langkah apa yang akan dilakukan untuk mengendalikan lalat 

dan sasaran tempat yang tepat untuk ditindaklanjuti dengan melakukan 

pengendalian tersebut. 

Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran kepadatan lalat yang dilakukan di 

empat los dan tempat pembuangan sementara (TPS) didapatkan hasil 6 ekor/blok 

grill dengan kategori tinggi/padat atau perlu pengamanan terhadap tempat-tempat 

berkembangbiaknya lalat dan tindakan pengendaliannya. Dari hasil semua 

perhitungan, pemeriksaan tertinggi terdapat pada tempat pembuangan sementara 
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(TPS) dengan rata-rata 11 dan tempat terendah berada pada los buah dengan rata- 

rata 2. 

Dwi Meidyana Putri (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

untuk meminimalisir perkembangbiakan lalat perlu diadakan upaya pengendalian 

lalat yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan sanitasi di 

lingkungan pasar yaitu dengan menghilangkan tempat perindukan lalat dengan cara 

membersihkan lingkungan di tempat-tempat berjualan agar tidak ada kotoran sisa 

dari proses jual beli yang dapat mengundang kerumunan lalat, serta memperhatikan 

proses tahapan setelah pembersihan seperti pengumpulan, pembuangan, dan 

pengangkutan sampah yang dikelola dengan baik. Apabilanya sampah pada 

masing-masing pedagang sudah penuh, sebaiknya langsung dibuang ke TPS agar 

tidak mengakibatkan kepadatan lalat yang tinggi yang dapat menyebabkan suatu 

penyakit bagi manusia khususnya pengunjung, pedagang, dan pengelola pasar. 

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan pedagang dapat menjadi 

upaya paling efektif dalam mengendalikan populasi lalat di pasar. Jika perilaku 

tersebut sudah dilakukan maka pengunjung, pedagang, dan pengelola pasar akan 

merasa nyaman dalam berkunjung. 

Menurut Subagyo (2013) yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

pengendalian lalat yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola pasar antara lain 

penyemprotan residu pestisida dapat dilakukan dengan cara umpan (baits), 

peyemprotan dengan efek residu (residual spraying), pengasapan (space spraying). 

Penyemprotan ini tentunya dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki pengetahuan 

tentang pestisida dan alatnya. Insektisida yang digunakan bisa compression sprayer, 

wettable powder atau emulsion/flowable, concentrate, tergantung dari 
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permukaanya (berpori/tidak), knockdwon aerosol juga dapat dipergunakan untuk 

pengendalian sementara dan pemasangan perangkap menggunakan fly trap. 

  


