
1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas

produksi sampah bagi individu, keluarga atau rumah tangga. Produksi

sampah tidak dibatasi dengan waktu, tempat dan situasi. Ketidakterbatasan

perilaku manusia yang memungkinkan peningkatan produksi sampah,

sehingga produksi sampah lebih dominan daripada kemampuan untuk

menghindari atau memusnahkan sampah itu sendiri (Nurviana, 2009).

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari

sampah tersebut akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit

(bacteri patogen), dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebar

penyakit (vektor) terutama lalat. Oleh sebab itu, sampah harus dikelola

dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam

kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan untuk

kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan

(Notoatmodjo, 2007).

Adapun penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat antara lain disentri,

kolera, typhus, diare dan lainnya yang berkaitan dengan kondisi sanitasi

yang buruk. Penularan penyakit terjadi secara mekanis, dimana kulit tubuh

dan kakinya yang kotor merupakan tempat menempelnya mikroorganisme

penyakit yang kemudian hinggap pada makanan (Dirjen P3L Kemenkes RI,

2014).
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Berdasarkan data WHO (2017), secara global, terdapat hampir 1,7

miliar/tahun kasus penyakit diare dengan angka kematian 525.000

jiwa/tahun, terjadi pada anak usia di bawah lima tahun, sebagian besar 2,5

miliar anak-anak mengalami kematian karena kurangnya sanitasi. Penyakit

diare adalah penyebab kedua kematian pada anak-anak di bawah lima

tahun. Di Indonesia, menurut riset kesehatan dasar (2013), insiden diare

balita di Indonesia adalah (6,7%). Provinsi dengan insiden diare tertinggi

adalah Aceh (10,2%), Papua (9,6%), DKI Jakarta (8,9%), Sulawesi Selatan

(8,1%), dan Banten (8,0%), Kalimantan Barat sebesar (4,4%), sedangkan di

Pontianak sebesar (2,6%) (Riskesdas Kalbar, 2013). Kejadian penyakit diare

pada tahun 2013 sebanyak (261 jiwa), tahun 2014 sebanyak (263 jiwa), pada

tahun 2015 sebanyak (530 jiwa), dan pada bulan juni tahun 2016 sebanyak

(325 jiwa) (UPK Puskesmas Khatulistiwa, 2016).

Menurut penelitian Yunisura (2016), bahwa hasil proporsi responden

di sekitar TPA Batulayang Pontianak dengan kepadatan lalat sedang dan

rendah di rumah cenderung lebih besar mengalami kejadian diare yaitu

(23,3%), dibandingkan dengan kepadatan lalat yang sangat tinggi dan tinggi

yaitu (6,7%).

Lalat merupakan salah satu jenis serangga pengganggu dan dapat

sebagai serangga penular penyakit terhadap kesehatan manusia.

Keberadaaan lalat disuatu area dapat dijadikan sebagai indikator bahwa area

tersebut tidak bersih atau tidak hygienis. Lalat banyak jenisnya tetapi yang
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paling banyak merugikan manusia adalah jenis lalat rumah (Musca

domestica) (Dirjen P3L Kemenkes RI, 2014).

Lalat sangat menyukai tempat yang kotor dan berbau, seperti tempat

pembuangan sampah dimana sampah tersebut dibiarkan menumpuk yang

mengalami proses pembusukan dan fermentasi dari bahan organik, hewan

maupun tumbuhan, serta tempat-tempat lainnya yang kurang bersih. (Dirjen

P3L Kemenkes RI, 2014).

Pontianak adalah Ibu Kota Kalimantan Barat yang memiliki Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) terbesar yaitu Batulayang yang bertempat di

Jalan Kebangkitan Nasional, Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak

Utara. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Batulayang Pontianak pada tahun 1997 dengan system Open Dumping,

kemudian tahun 1998/1999 hingga sekarang ini mulai program KUDP

dilaksanakan dengan system Control Landfill, sistem penutupan/urungan

tanah tetapi harus di datangkan dari daerah peniraman Kabupaten Pontianak

yang berjarak ± 40 km, sehingga harga urugan untuk Control Landfill

menjadi mahal. Sistem ini dilakukan dimana sel penimbunan sampah yang

telah mencapai ketinggian ± 2 m yang dicapai dalam waktu ± 2–3 bulan,

akan ditutup dengan tanah penutup (Profil UPTD TPA Batulayang, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016), jumlah penduduk kota

Pontianak pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak 607.438 jiwa, tiap

penduduk menghasilkan sampah 1,5 liter sampah per hari. Maka, volume

sampah yang ada di Kota Pontianak adalah 900 m3/hari atau 328.500



4

m3/tahun, terdiri dari sampah organik yang mencapai (83%) disusul dengan

sampah plastik (6%), kertas (5%), kaca (2,1%), logam (2%), kayu (1,5%),

kain (0,1%), karet (0,1%) dan lainnya (0,2%), dimana sampah berasal dari

rumah tangga, tempat umum, perkantoran, industri, dan lainnya.

Penelitian Yunisura (2016), pengukuran rata-rata kepadatan lalat di

rumah responden di sekitar TPA Batulayang menunjukkan bahwa pada

range <100 meter dengan kategori tinggi (6-20 ekor), range 100-200 meter

dengan kategori sedang (3-5 ekor), dan range >200 meter rata-rata dengan

kategori sedang (3-5 ekor). Berdasarkan parameter yang dikeluarkan Ditjen

PPM dan PLP Depkes RI, tentang petunjuk pemberantasan lalat, apabila

kepadatan lalat lebih dari 2 ekor, lokasi tersebut merupakan kategori

populasi padat dan perlu upaya pengendalian dan perlu diadakan

penanganan terhadap tempat-tempat yang menjadi sarang

berkembangbiaknya lalat.

Pengendalian dan pemberantas lalat dapat dilakukan secara langsung

yaitu secara fisik dengan menggunakan perangkap lalat (Fly trap). Fly trap

adalah model sebuah perangkap yang terbuat dari kayu dan kawat kasa

dengan bentuk silinder didalamnya terdapat kawat kerucut yang terpotong

dari kawat kasa. Penggunaannya dapat menggunakan umpan (attractan).

Cara ini mempunyai keuntungan dalam melakukan identifikasi lalat, dapat

menghitung secara seksama di laboratorium, dan dapat dipergunakan untuk

pemeliharaan lalat di laboratorium untuk penyelidikan (Sucipto,2010).



5

Menurut hasil penelitian Nurviana (2009), perbedaan kepadatan lalat

pada berbagai warna lem lalat di pemukiman sekitar TPA Batulayang

Pontianak, membuktikan bahwa kepadatan lalat berdasarkan berbagai warna

lem lalat di pemukiman sekitar TPA Batulayang Pontianak dengan rata-rata

perlakuan kuning diantara 4,33 ekor sampai dengan 22,01 ekor, perlakuan

biru diantara 1,83 ekor sampai dengan 17,84 ekor, sebelum dilakukan

perlakuan diantara 1,29 ekor sampai dengan 11,37 ekor, perlakuan merah

diantara 3,24 ekor sampai dengan 9,09 ekor, perlakuan hitam 0,51 ekor

sampai dengan 7,83 ekor. Ada perbedaan kepadatan lalat pada berbagai

warna lem lalat di pemukiman sekitar TPA Batulayang Pontianak dengan

nilai p value = 0,036.

Putra, dkk (2013), efektifitas atraktan pada fly trap terhadap jumlah

lalat rumah (Musca Domestica), bahwa hasil penelitian menunjukkan

jumlah rerata lalat rumah (Musca Domestica) yang tertangkap pada fly trap

dengan atraktan sampah organik 152 ekor, ikan 240 ekor, dan tempe 331

ekor. Terdapat perbedaan yang bermakna jumlah lalat yang terperangkap

diantara ketiga atraktan, dan berdasarkan hasil uji LSD diketahui atraktan

tempe paling efektif digunakan sebagai atraktan pada fly trap dibandingkan

atraktan sampah organik dan ikan busuk.

Sayono, dkk (2005), pengaruh aroma umpan dan warna kertas

perangkap terhadap jumlah lalat yang terperangkap, dengan hasil rerata lalat

yang terperangkap pada kertas perangkap berwarna putih paling banyak

5,25 ekor, dan terendah pada warna biru 1,58 ekor, rerata lalat yang
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terperangkap pada umpan beraroma durian paling banyak 4,25 ekor dan

terendah pada umpan beraroma nanas sebanyak 2,49 ekor, interaksi

(paduan) warna kertas perangkap dan aroma umpan tidak berpengaruh

terhadap jumlah lalat yang terperangkap. Ada perbedaan yang bermakna

antara perangkap lalat pada kertas warna putih dan umpan beraroma durian

dengan p value 0,000.

Fly trap standar mempunyai kelemahan dimana ukuran alat tersebut

berukuran besar yang menyebabkan lalat sulit untuk masuk atau

terperangkap. Ketinggian kaki penopang dengan corong yang cukup jauh

sehingga membuat lalat sulit untuk masuk. Hal ini sangat berpengaruh

sekali karena lalat sangat sensitif terhadap gerak disekitarnya, dan bisa

membuat lalat terbang menjauhi perangkap. Selain itu membutuhkan biaya

yang cukup besar, sehingga peneliti merancang atau membuat alat fly trap

yaitu dengan memanfaatkan botol plastik bekas minuman mineral dan toples

plastik bekas permen.

Memanfaatkan botol bekas untuk membuat fly trap dapat mengurangi

dampak pencemaran lingkungan, selain itu lebih sederhana, murah, mudah

di dapat, serta mudah dibuat. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk

dapat membuatnya, dan dapat mengurangi kepadatan lalat di pemukiman

penduduk, terutama di pemukiman sekitar TPA Batulayang. Perangkap lalat

ini berasal dari botol bekas, sehingga peneliti memiliki ide dengan memberi

nama fly trap of bottle. Secara fisik fly trap of bottle juga memiliki ukuran

yang kecil sesuai ukuran botol pada umumnya. Antara kaki penopang
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dengan corong tidak terlalu jauh, sehingga apabila ada aktivitas di sekitar

perangkap, lalat akan sulit terbang menyebar menjauhi perangkap.

Tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat jaraknya dari

perumahan terdekat minimal 500 meter, sedangkan pada kenyataan biasanya

jarak tempat pembuangan sampah dengan pemukiman penduduk hanya ± 10

meter. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak salah satunya

vektor penyakit terutama yang ditularkan oleh lalat. Lalat sangat potensial

berkembangbiak di lokasi tempat pembuangan sampah. Gangguan akibat

lalat umumnya dapat ditemui sampai radius 1-2 km dari lokasi tempat

sampah (Profil UPTD TPA Batulayang, 2015).

Menurut penelitian Hadi (2016), bahwa hubungan antara kepadatan

lalat dan jarak rumah dengan kejadian diare pada anak usia 1-4 tahun yang

bermukim di sekitar (TPA) Kelurahan Batulayang Kecamatan Potianak

Utara yaitu dengan hasil proporsi kepadatan lalat pada kelompok kasus

terbanyak adalah tertinggi (dengan jumlah lalat tertangkap 6-20 lalat)

sebesar 54,2%, hal tersebut terjadi karena kemungkinan keadaan hygiene

dan sanitasi rumah balita yang kotor. Sedangkan hasil proporsi jarak rumah

reponden terbanyak adalah tidak memenuhi syarat (<1 km) sebesar 51,4%,

hal ini karena tidak ada aturan dari pihak terkait tentang tidak membangun

rumah atau bangunan di sekitar TPA.

Studi pendahuluan hasil pengukuran tingkat kepadatan lalat yang

dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2016 selama satu hari di TPA

Batulayang Pontianak, dengan jarak dari TPA ke pemukiman penduduk 30
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meter, dimana dengan menggunakan perangkap lalat yang diberikan umpan

udang. Hasil pengukuran pendahuluan membandingkan dua alat perangkap

lalat yaitu fly trap standar yang terbuat dari susunan kayu dengan dinding

kawat kasa didapatkan jumlah lalat yang terperangkap sebanyak (13 ekor),

sedangkan dengan fly trap of bottles jumlah lalat yang terperangkap yaitu

sebanyak (57 ekor). Dikarenakan hasil dari fly trap of bottle lebih dari 21

ekor/block grill, maka dikategorikan populasinya sangat padat dan perlu

dilakukan pengamanan terhadap tempat-tempat berkembangbiaknya lalat

dan tindakan pengendalian lalat (sangat tinggi/sangat padat).

Mengingat dampak sampah dapat mempengaruhi kepadatan lalat

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul efektivitas

fly trap of bottles dengan perbandingan empat jenis umpan dalam

mengurangi kepadatan lalat di pemukiman sekitar TPA Batulayang

Pontianak.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, mengingat

dampak pembuangan sampah dapat mempengaruhi kepadatan lalat dimana

memberikan aroma yang dapat mengundang kehadiran lalat, dan jarak

pemukiman penduduk yang dekat dengan tempat perindukan atau sarang

berkembangbiaknya lalat yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam

penyakit, serta limbah botol plastik yang sering dibuang tanpa

dimanfaatkan. Studi pendahuluan yang dilakukan di TPA Batulayang

Pontianak, dengan menggunakan perangkap lalat yang diberikan umpan
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udang pada alat fly trap standar, jumlah lalat yang terperangkap sebanyak

(13 ekor), sedangkan dengan fly trap of bottles jumlah lalat yang

terperangkap yaitu sebanyak (57 ekor). Maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah apakah fly trap of bottles dengan perbandingan empat

jenis umpan efektif dalam mengurangi kepadatan lalat di pemukiman sekitar

TPA Batulayang Pontianak ?

I.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini

adalah untuk menguji efektivitas fly trap of bottles dengan

perbandingan empat jenis umpan dalam mengurangi kepadatan

lalat di pemukiman sekitar TPA Batulayang Pontianak.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perbedaan kondisi suhu, kelembaban, dan

kecepatan angin selama enam kali pengulangan (enam hari)

pada fly trap standar dan fly trap of bottles dengan

perbandingan empat jenis umpan di pemukiman sekitar TPA

Batulayang Pontianak

2. Untuk mengetahui perbandingan rata-rata jumlah lalat yang

terperangkap pada fly trap standar dengan perbandingan

empat jenis umpan di pemukiman sekitar TPA Batulayang

Pontianak
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3. Untuk mengetahui perbandingan rata-rata jumlah lalat yang

terperangkap pada fly trap of bottles dengan perbandingan

empat jenis umpan di pemukiman sekitar TPA Batulayang

Pontianak

4. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah kehadiran lalat

yang tertangkap dalam fly trap standar dan fly trap of bottles

dengan menggunakan umpan ikan asin di pemukiman sekitar

TPA Batulayang Pontianak.

5. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah kehadiran lalat

yang tertangkap dalam fly trap standar dan fly trap of bottles

dengan menggunakan umpan udang di pemukiman sekitar

TPA Batulayang Pontianak.

6. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah kehadiran lalat

yang tertangkap dalam fly trap standar dan fly trap of bottles

dengan menggunakan umpan tempe di pemukiman sekitar

TPA Batulayang Pontianak.

7. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah kehadiran lalat

yang tertangkap dalam fly trap standar dan fly trap of bottles

dengan menggunakan umpan fermentasi cabai di pemukiman

sekitar TPA Batulayang Pontianak.

8. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas fly trap standar dan

fly trap of bottles dengan perbandingan empat jenis umpan
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terhadap kehadiran lalat di pemukiman sekitar TPA

Batulayang Pontianak.

I.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas

Sebagai masukan dalam upaya pengawasan lingkungan

pemukiman yang ada disekitar Tempat Pembuangan Akhir

Sampah.

1.4.2 Bagi Fakultas

Agar dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur

mengenai cara pembuatan alat perangkap lalat yang sederhana dan

bagaimana cara mengurangi kepadatan lalat dengan berbagai jenis

umpan di pemukiman sekitar TPA Batulayang Pontianak.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Sebagai informasi tentang pengaruh pembuangan sampah di

lingkungan rumah tangga terhadap tingginya kepadatan lalat

sebagai vektor yang dapat menularkan penyakit. Sebagai informasi

cara membuat dan menggunakan alat perangkap lalat yang

sederhana, mudah dan murah yang digunakan untuk mengurangi

kepadatan lalat di lingkungan rumah tangga.

1.4.4 Bagi Penulis

Memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam

melaksanakan penelitian serta mengaplikasikan berbagai teori dan
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konsep yang didapat dalam bangku kuliah dan menuliskan hasil

penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah.

1.5 Keaslian Penelitian

Nama,
Tahun,
Institusi

Judul
penelitian

Desain
penelitian

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan

Nurviana,
2009,
Skripsi
Kesmas
(Kesling)
Universitas
Muhammad
iyah
Pontianak

Perbedaan
Kepadatan
Lalat Pada
Berbagai
Warna Lem
Lalat di
Pemukiman
Sekitar TPA
Batulayang
Pontianak

Quasi
experiment

Ada perbedaan
kepadatan lalat
pada berbagai
warna lem lalat
dipemukiman
sekitar TPA
Batulayang
Pontianak dengan
nilai P value =
0,036, dengan rata-
rata perlakuan
kuning diantara
4,33 ekor sampai
dengan 22,01 ekor,
perlakuan biru
diantara 1,83 ekor
sampai dengan
17,84 ekor,
sebelum perlakuan
diantara 1,29 ekor
sampai dengan
11,37 ekor,
perlakuan merah
diantara 3,24 ekor
sampai dengan
9,09 ekor,
perlakuan hitam
0,51 ekor sampai
dengan 7,83.

- Variabel
Bebas :
sebelum
diberikan
umpan pada
lem lalat
dan sesudah
diberikan
warna pada
lem lalat

- Variabel
terikat :
jumlah lalat
yang
lengket

- Waktu
penelitian

- Alat yang
digunakan
lem lalat

- Variabel
pengganggu:
suhu,
kecepatan
angin,
kelembaban.

- Subjeknya
sama, yaitu
melihat
jumlah vektor
lalat yang
terperangkap,
dan tempat
penelitian
yaitu di TPA
Batulayang
Pontianak

Sayono,
dkk, 2005,
Jurnal
Litbang
vol.2 no. 2
(hal. 30-36)
Universitas
Muhammad
iyah
Semarang

Pengaruh
Aroma
Umpan Dan
Warna Kertas
Perangkap
Terhadap
Jumlah Lalat
Terperangkap

Eksperimen Hasil uji statistik
menunjukkan
perbedaan yang
signifikan (p =
0,000), dengan
rata-rata lalat yang
terperangkap pada
kertas perangkap
berwarna putih
paling banyak
(5,25 ekor), dan
terendah biru (1,58
ekor).
Hasil uji statistik

- Aroma
umpan
yang
digunakan
berbeda,
yaitu
frambozen,
durian,
mangga,
nanas dan
menggunak
an warna
kertas
perangkap

- Variabel
bebas : sama-
sama
menggunakan
umpan

- Variabel
terikat :
jumlah lalat
yang
terperangkap

- Variabel
pengganggu :
temperatur,
kelembaban.
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menunjukkan
perbedaan yang
signifikan (p =
0,000), dengan rat-
rata lalat yang
terperangkap pada
umpan beraroma
durian paling
banyak (4,25
ekor), dan
terendah pada
umpan beraroma
nanas (2,49 ekor).

yaitu
kuning,
putih, hijau,
dan biru.

- Waktu dan
tempat
berbeda

- Alat yang
digunakan
yaitu
flygrill

- Variabel
penggangu
: intensitas
cahaya.

Putra, Fikri
Kelana,
2013,
Jurnal
Kesling
vol.6 no.2
(hal. 112-
116)
desember
2013,
Poltekkes
Kemenkes
Bengkulu

Efektifitas
Atraktan
Pada Fly
Trap
Terhadap
Jumlah Lalat
Rumah
(Musca
Domestica)

Quasi
Experiment,
Posttest
Only
Control
Group
Design

Jumlah rerata lalat
rumah (musca
domestica) yang
tertangkap pada fly
trap dengan
atraktan sampah
organic 152 ekor,
ikan 240 ekor, dan
tempe 331 ekor,
dengan nilai p =
0,000 < 0,05.
Berdasarkan hasil
uji LSD diketahui
atraktan tempe
paling efektif
digunakan sebagai
atraktan pada fly
trap dibandingkan
atraktan sampah
organik dan ikan
busuk.

- Umpan
yang
digunakan
berbeda
yaitu,
sampah
organik,
tempe, dan
ikan yang
telah
dibusukkan
selama 4 - 7
hari dengan
berat
masing-
masing
atraktan
13,5 kg

- Alat yang
digunakan
fly trap
terbuat dari
susunan
kayu
dengan
dinding
kawat kasa

- Waktu dan
tempat
berbeda

- Variabel
terikat:
melihat
jumlah vektor
lalat yang
terperangkap

- Variabel
bebas:
sebelum
diberikan
umpan pada
fly trap dan
sesudah
diberikan
umpan pada
fly trap


