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ABSTRACT 

 

Fly is an insect, includes order Dipthera that can be a mechanical vector 
for a disease, commonly stomachache or gastro-enteritis. Fly, as the other 
common insects, has sensitivity on different of wavelengths of lights (like color). 
But not all colors can be recognized and interested by flies because fly is sensitive 
with certain color. That is why, this research aims to know the difference of flies’ 
density to various colors of fly grill, so we can know the colors that are interesting 
and uninteresting for flies. 

This is an experimental research using posttest only control the group 
design. The research was done in temporary garbage disposal “Pasar Beras” 
Bendul Merisi, Surabaya. From the definite spot, the researcher measured 10 
times to get the density of flies and the highest 5 measurements are averaged. The 
fly grills used are painted in white, blue, yellow, red, black, green, and unpainted 
fly grill. The data collected are analyzed using ANOVA test with significance 
level (α) in the amount of 0,05. 

From the ANOVA test computation, it is resulted p= 0,000 (p< α) which 
means that there is at least a couple of different fly grills significant through the 
perched flies. The average of flies’ density, from the lower to the highest is as 
follows: blue fly grill, black, red, white, green, yellow, and unpainted fly grill. 

The conclusion of this research is fly does not like to blue, black, and red 
color. Whereas, the interesting color for flies are the color of wood which is 
unpainted and yellow. That is why, to prevent or decrease the perched flies, it is 
better to use dustbin and movable cone-shaped cover for food in blue, black, or 
red color. 
 
 
Key words: flies, flies density, fly grill color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 viii

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan kepadatan lalat... Dewi Nur Janah



ABSTRAK 

 

Lalat adalah serangga yang termasuk orde Diphtera yang dapat bertindak 
sebagai vektor mekanis dari suatu penyakit, umumnya penyakit perut atau gastro 
enteritis. Lalat, seperti serangga pada umumnya, mempunyai kepekaan 
(sensitivitas) terhadap perbedaan panjang gelombang cahaya (warna). Tetapi, 
tidak semua warna dapat dikenali dan disenangi oleh lalat karena lalat peka 
terhadap warna tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan kepadatan lalat pada berbagai warna fly grill sehingga kita 
dapat mengetahui warna yang disenangi dan yang tidak disenangi oleh lalat. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan posttest only control 
group design. Penelitian dilakukan di TPS Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya 
selama 10 hari. Pada titik yang ditentukan diadakan pengukuran kepadatan lalat 
sebanyak 10 kali dan 5 pengukuran tertinggi dirata-rata. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA dengan derajat kesalahan (α) sebesar 
0,05. Fly grill yang digunakan dicat berwarna putih, biru, kuning, merah, hitam, 
dan hijau serta fly grill yang tidak dicat. 

Dari perhitungan uji ANOVA, didapatkan hasil p=0,000 (p<α) yang berarti 
bahwa ada minimal sepasang warna fly grill yang berbeda secara signifikan 
terhadap jumlah lalat yang hinggap. Rata-rata kepadatan lalat, dari yang terendah 
sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut: fly grill warna biru, hitam, merah, 
putih, hijau, kuning, dan fly grill yang tidak dicat. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah lalat tidak suka dengan warna biru, 
hitam, dan merah. Sedangkan, warna yang disukai lalat adalah warna alami kayu 
(kayu yang tidak dicat) dan warna kuning. 
 
 
Kata kunci: lalat, kepadatan lalat, warna fly grill 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Lalat adalah salah satu insekta yang termasuk orde Diphtera, yakni 

insekta yang mempunyai sepasang sayap berbentuk membran (Azwar, 

1995). 

Pada saat ini dijumpai tidak kurang dari 60.000 sampai dengan 

100.000 spesies lalat. Tentu saja tidak semua spesies ini perlu diawasi 

karena beberapa di antaranya tidak berbahaya untuk manusia ditinjau dari 

sudut kesehatan lingkungan. Yang paling penting hanya beberapa saja, 

misalnya lalat rumah (Musca domestica), lalat kandang (Stomoxys 

calcitrans), lalat hijau (Phenisia), lalat daging (Sarcoplaga), dan lalat kecil 

(Fannia) (Azwar, 1995). 

Dipandang dari sudut kesehatan, kepadatan lalat merupakan masalah 

yang penting, karena lalat merupakan vektor penyakit secara mekanis 

(mechanical transport). Disebut vektor mekanis karena lalat dalam 

menyebarkan penyakit, kuman (bibit penyakit) menempel pada kaki, bulu, 

sayap, badan, dan turut tersebar kemana lalat terbang dan hinggap. Apabila 

lalat hinggap pada makanan, maka bibit penyakit (kuman) akan tertinggal 

pada makanan tersebut, dan bila dimakan manusia maka manusia tersebut 

akan sakit (Sujoto dkk., 1997). Jadi, semua bagian tubuh lalat bisa berperan 

sebagai alat penular penyakit, yaitu badan, bulu pada tangan dan kaki serta 

faeces, dan muntahannya (Depkes RI, 1992). 

1 
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Berbagai macam penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat 

khususnya lalat rumah adalah demam typhus, paratyphus, disentri amuba 

maupun disentri baciller, kholera, typhus perut, diare atau gastro-enteritis, 

anthrax, conjungtivitis, trachoma, polio-myelitis (Adnyana, 1985). 

Sedangkan menurut Azwar (1995), penyakit yang ditimbulkan lalat antara 

lain penyakit typhoid fever, paratyphoid fever, disentri basiler, disentri 

amuba, dan lain sebagainya. 

Akhir-akhir ini dilakukan penelitian oleh guru besar Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada yang menyimpulkan bahwa 

lalat rumah dan kandang positif terjangkit virus flu burung tipe A dengan 

sub tipe H5N1. Sampel lalat yang diteliti berasal dari Karanganyar (Jawa 

Tengah), lima kabupaten di Sulawesi Selatan serta dari Tuban (Jawa Timur). 

Hasilnya, lalat yang diambil dari Karanganyar dan Sulawesi Selatan positif 

terjangkit virus flu burung (Nirbaya, 2005). 

Lalat biasanya hidup pada tempat yang kurang saniter. Karena selain 

banyak makanan, tempat tersebut juga dapat digunakan untuk berkembang 

biak. Dengan demikian tingginya populasi lalat dapat dipakai sebagai 

indikator keadaan sanitasi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan 

karena tata hidup lalat yang senang pada tempat-tempat yang tidak 

memenuhi syarat sanitasi, seperti: tempat basah, kotoran manusia, kotoran 

hewan (kuda, ayam, sapi), saluran air kotor, sampah, kotoran got (selokan), 

buah-buahan dan sayuran yang membusuk. 

Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, lingkungan 

mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi status derajat 
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kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Kusnoputranto (1986) yaitu: “Lingkungan mempunyai pengaruh serta 

kepentingan relatif yang besar dalam perannya sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat”. Sedangkan menurut 

Azwar (1990) bahwa masalah kesehatan lingkungan di Indonesia muncul 

sebagai akibat adanya dua faktor, yaitu ketidaktahuan penduduk dan 

terdapatnya pengaruh lingkungan yang kurang menguntungkan. 

Akibat terdapatnya kondisi lingkungan yang kurang bersih dapat 

merupakan tempat berkembang biak berbagai macam serangga, antara lain 

adalah lalat. Lalat merupakan masalah yang cukup besar, karena sering 

menimbulkan penyakit dan gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan.  

Untuk mengurangi atau menekan populasi lalat maka perlu 

menghilangkan tempat-tempat perindukan lalat dengan mengurangi sumber-

sumber yang memungkinkan bagi lalat untuk berkembang biak yaitu dengan 

cara mencegah bertelurnya lalat di tempat perindukan yang potensial. 

Tempat-tempat yang potensial ini antara lain terdapat di sekitar penghunian 

manusia, termasuk tempat pembuangan sampah. Karena pada umumnya 

kondisi tempat sampah memungkinkan lalat untuk berkembang biak, yaitu 

lembab dan tersedia cukup makanan. Bila kita lengah dalam pengendalian 

lalat. Maka dalam beberapa minggu, sekeliling kita akan banyak lalatnya 

dan gangguannya sulit untuk ditolerir lebih lama lagi. 

Pengendalian dapat juga dilakukan dengan menggunakan warna 

yang tidak disukai oleh lalat. Menurut Azwar (1995), lalat takut dengan 

warna biru. Dengan demikian, kita dapat menggunakan warna biru sebagai 
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pengendali lalat, misalnya menggunakan tudung saji yang berwarna biru 

untuk menutup makanan dan minuman, memakai tempat sampah yang 

berwarna, dan lain-lain, sehingga dapat mengurangi jumlah lalat yang 

hinggap. 

Kepadatan lalat di suatu tempat dikatakan tinggi jika kepadatan lalat 

melebihi 6 ekor per blok grill. Secara khusus, sesuai dengan SK Dirjen PPM 

& PLP No. 281-II/PD.03.04.LP/1989, bila kepadatan lalat di sekitar tempat 

sampah melebihi 2 ekor per blok grill, perlu dilakukan pemberantasan dan 

perbaikan pengelolaan sampahnya. Di tempat pembuangan sampah 

sementara (TPS) atau di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) bila 

populasi lalat melebihi 20 ekor per blok grill harus dilakukan 

pemberantasan dan perbaikan cara-cara pengelolaan sampah (Depkes RI, 

1992). 

Untuk mengukur kepadatan lalat dapat menggunakan fly grill. 

Pengukuran kepadatan lalat menggunakan fly grill didasarkan pada sifat 

lalat yang mempunyai kecenderungan hinggap pada tepi atau tempat yang 

bersudut tajam. Fly grill ditempatkan pada area atau tempat yang 

ditentukan. Fly grill sebaiknya dicat putih. Namun pada penelitian ini 

digunakan fly grill yang dicat warna putih, biru, kuning, merah, hitam, hijau 

serta fly grill yang tidak dicat, dengan tujuan untuk mengetahui warna yang 

paling ditakuti atau tidak disenangi lalat sehingga dapat dilakukan upaya 

pengendalian lalat. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

Lalat, seperti serangga pada umumnya mempunyai kepekaan 

(sensitivitas) terhadap warna. Tetapi, tidak semua warna dapat dikenali dan 

disenangi oleh lalat karena lalat hanya dapat mengenali warna dengan 

panjang gelombang tertentu. Menurut Azwar (1995), lalat takut dengan 

warna biru. Hal ini karena lalat tidak peka terhadap warna biru. 

Dengan warna yang tidak disenangi oleh lalat, kita dapat melakukan 

pengendalian terhadap lalat. Seperti yang kita ketahui sekarang dalam 

penggunaan tempat sampah untuk sampah kering dan sampah basah 

dibedakan warnanya, yaitu tempat sampah warna kuning digunakan untuk 

sampah basah dan tempat sampah warna biru untuk sampah kering. Yang 

perlu diperhatikan adalah apakah warna tempat sampah tersebut sudah 

efektif dan sesuai dengan jenis sampah yang dibuang di dalamnya, terutama 

untuk jenis sampah basah atau sampah organik. Karena jenis sampah ini 

mudah membusuk dan merupakan sampah yang disenangi oleh lalat karena 

di dalam sampah-sampah tersebut terkandung zat yang dibutuhkan lalat 

untuk hidup dan berkembang biak, yaitu air dan protein. Jika warna tempat 

sampah yang sekarang tidak sesuai dengan jenis sampahnya maka ada 

kemungkinan warna tempat sampah itu semakin menarik lalat untuk 

hinggap. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui warna apa 

yang paling tidak disenangi dan yang paling disenangi oleh lalat untuk 

menyesuaikan warna tempat sampah dengan jenis sampahnya sehingga kita 

dapat mengendalikan atau mengurangi jumlah lalat yang hinggap pada 
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tempat sampah tersebut. Hal ini dapat juga diterapkan dalam penggunaan 

tudung saji untuk menutup makanan dan minuman agar makanan atau 

minuman tersebut tidak dihinggapi lalat. 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini variabel yang diukur atau diamati adalah 

kepadatan lalat pada fly grill warna putih, biru, kuning, merah, hitam, hijau, 

dan flyy grill yang tidak dicat. Kemudian data yang diperoleh dianalisis 

untuk mengetahui perbedaan kepadatan lalat pada berbagai warna fly grill 

serta untuk mengidentikasi warna apa yang paling tidak disenangi dan yang 

paling disenangi oleh lalat. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di 

atas, maka perumusan masalahnya adalah: “Apakah ada perbedaan 

kepadatan lalat pada fly grill warna putih, biru, kuning, merah, hitam, 

hijau, serta pada  fly grill yang tidak dicat (Studi di TPS Pasar Beras 

Bendul Merisi, Surabaya)?” 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

II.1 Tujuan 

II.1.1 Tujuan Umum 

Mempelajari perbedaan kepadatan lalat pada berbagai warna fly 

grill (studi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara Pasar Beras 

Bendul Merisi, Surabaya). 

 

II.1.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari kepadatan lalat pada fly grill warna putih di TPS 

Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

2. Mempelajari kepadatan lalat pada fly grill warna biru di TPS 

Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

3. Mempelajari kepadatan lalat pada fly grill warna kuning di TPS 

Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

4. Mempelajari kepadatan lalat pada fly grill warna merah di TPS 

Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

5. Mempelajari kepadatan lalat pada fly grill warna hitam di TPS 

Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

6. Mempelajari kepadatan lalat pada fly grill warna hijau di TPS 

Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

7. Mempelajari kepdatan lalat pada fly grill yang tidak dicat di 

TPS Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

7 
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8. Mempelajari perbedaan kepadatan lalat pada fly grill warna 

putih, biru, kuning, merah, hitam, hijau, dan fly grill yang tidak 

dicat di TPS Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

9. Mengidentifikasi warna yang paling tidak disenangi oleh lalat 

di TPS Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

10. Mengidentifikasi warna yang paling disenangi oleh lalat di TPS 

Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya. 

 

II.2 Manfaat 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan 

pengendalian lalat. 

3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dengan pemeliharaan 

lingkungan, kebersihan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian 

vektor lalat. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

III.1 Lalat 

III.1.1 Pengertian Lalat 

Lalat adalah salah satu insekta yang termasuk orde 

Diphtera, yakni insekta yang mempunyai sepasang sayap berbentuk 

membran (Azwar, 1995). 

Genus lalat yang penting adalah genus Musca (Slamet, 

2002). Genus ini disebut juga dengan lalat karena memiliki 

kesukaan tinggal di sekitar rumah, di dalam rumah, dan di kandang 

ternak (Sujoto dkk., 1997). Sedangkan menurut Azwar (1995), 

yang paling penting hanya beberapa saja, misalnya lalat rumah 

(Musca domestica), lalat kandang (Stomoxys calcitrans), lalat hijau 

(Phenisia), lalat daging (Sarcoplaga), dan lalat kecil (Fannia) 

(Azwar, 1995). 

 

III.1.2 Siklus Hidup Lalat 

Lalat adalah insekta yang mengalami metamorfosa yang 

sempurna, dengan stadium telur, larva (tempayak), kepompong, 

dan stadium dewasa. Perkembangan lalat memerlukan waktu antara 

7-22 hari, tergantung dari suhu dan makanan yang tersedia. Lalat 

betina umumnya telah dapat menghasilkan telur pada usia 4-8 hari, 

dengan 75-150 butir dalam sekali bertelur. Semasa hidupnya, 
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seekor lalat bertelur 5-6 kali (Depkes RI, 1992). Adapun siklus 

hidup lalat dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Telur 

Tempat penyimpanan telur dilakukan secara naluri oleh 

induknya. Menurut Sudarmono dalam Sujoto dkk. (1997), para 

betina memiliki telescopic ovipositor, yakni suatu alat untuk 

menempatkan telur pada posisi yang dikehendaki. Telur lalat 

biasanya diletakkan pada bahan-bahan organik yang lembab, 

misalnya sampah kotoran binatang, dan lain-lain, pada tempat 

yang tidak terkena langsung sinar matahari. Telur berwarna 

putih dan menetas setelah 3-30 jam tergantung pada suhu 

sekitarnya (Depkes RI, 1992). 

Menurut Sutyoso dalam Sujoto dkk. (1997), bila telur 

diletakkan di sampah yang sedang membusuk maka dalam 

waktu 8-12 jam telur dapat menetas menjadi stadium larva. 

Selain itu telur akan lebih cepat menetas pada sinar lembayung, 

kuning, hijau, atau merah. 

2. Larva (tempayak) 

Beberapa larva mengalami beberapa tingkat 

pertumbuhan (instar), kadang-kadang sampai 8 instar, tetapi 

kebanyakan hanya mengalami 3 instar yang disebut molts. 

Adapun 3 tingkatan atau instar tersebut adalah sebagai berikut 

(Depkes RI, 1992): 
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a. Tingkat I: Telur baru menetas, disebut instar I, berukuran 

panjang 3 mm, berwarna putih, tidak bermata dan berkaki, 

amat aktif dan ganas terhadap makanan, setelah 1-4 hari 

melepas kulit, keluar instar II. 

b. Tingkat II: Ukuran besarnya dua kali instar I, sesudah satu 

sampai beberapa hari, kulit mengelupas keluar instar III. 

c. Tingkat III: Larva berukuran 12 mm atau lebih, tingkat ini 

memakan waktu 3-9 hari. 

Larva mencari tempat dengan temperatur yang 

disenangi, dengan berpindah-pindah tempat misalnya pada 

gundukan sampah organik. Temperatur yang disukai adalah 30-

35°C. Distribusi dari larva lalat tergantung pada temperatur dan 

kelembaban (Depkes RI, 1992). 

3. Pupa (kepompong) 

Pada masa ini, jaringan tubuh larva berubah menjadi 

jaringan tubuh dewasa. Stadium ini berlangsung 3-9 hari. 

Temperatur yang disukai kurang lebih 35°C. Kalau stadium ini 

sudah selesai, melalui celah lingkaran pada bagian interior, 

keluar lalat muda (Depkes RI, 1992). 

4. Lalat Dewasa 

Proses pematangan menjadi lalat dewasa kurang lebih 

15 jam dan setelah itu siap untuk mengadakan perkawinan. 

Seluruh waktu yang diperlukan 7-22 hari, tergantung pada suhu 
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setempat, kelembaban, makanan yang tersedia. Umur lalat 

dewasa dapat mencapai 2-4 minggu (Depkes RI, 1992). 

 

III.1.3 Pola Hidup Lalat 

Lalat mempunyai pola hidup yang khas. Pola hidup lalat ini 

dapat mempengaruhi kepadatan lalat di suatu tempat. Pola hidup 

lalat dewasa adalah: 

1. Tempat perindukan atau berkembang biak 

Tempat yang disenangi 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, sedangkan 

yang tercecer jarang dipakai sebagai tempat berbiak lalat 

(Depkes RI, 1992). 

2. Jarak terbang 

Lalat tidak suka terbang terus-menerus tetapi sering 

hinggap. Jarak terbang lalat sangat bervariasi tergantung dari 

kecepatan angin, temperatur, kelembaban, dan lain-lain (Sujoto 

dkk., 1997). Jarak terbang lalat sangat tergantung pada adanya 

makanan yang tersedia, rata-rata 6-9 km, kadang dapat 

mencapai 19-20 km dari tempat berbiak (Depkes RI, 1992).  

3. Kebiasaan makan 

Lalat dewasa sangat aktif sepanjang hari, dari makanan 

yang satu ke makanan yang lain. Lalat amat tertarik oleh 
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makanan yang dimakan manusia sehari-hari, seperti gula, susu, 

dan makanan lainnya, kotoran manusia serta darah. Protein 

diperlukan untuk bertelur. Sehubungan dengan bentuk 

mulutnya, lalat hanya makan dalam bentuk cair atau makanan 

yang basah, sedang makanan yang kering dibasahi terlebih 

dahulu, baru dihisap. Air merupakan hal yang penting dalam 

kehidupan lalat dewasa. Tanpa air, lalat hanya bisa hidup tidak 

lebih dari 48 jam. Pada waktu hinggap lalat mengeluarkan 

ludah dan faeces. Timbunan dari ludah dan faeces ini 

membentuk titik-titik hitam dimana ini adalah sangat penting 

untuk mengenal tempat lalat istirahat (Depkes RI, 1992). 

4. Tempat istirahat 

Lalat beristirahat pada tempat tertentu. Pada 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. Di 

dalam rumah, lalat istirahat pada kawat listrik, dinding, langit-

langit, dan lain-lain dan tidak aktif pada malam hari. Tempat 

istirahat tersebut biasanya tidak lebih dari 4,5 m di atas 

permukaan tanah (Depkes RI, 1992). 
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Pada malam hari lalat sering hinggap di semak belukar 

di luar rumah. Apabila udara dingin, lalat istirahat di dalam 

rumah (Sujoto dkk., 1997) 

5. Lama hidup 

Lama kehidupan lalat sangat tergantung dari 

ketersediaan makanan, air, dan temperatur. Pada musim panas, 

berkisar antara 2-4 minggu, sedang pada musim dingin bisa 

mencapai 70 hari (Depkes RI, 1992). 

6. Temperatur 

Lalat mulai terbang pada temperatur 15°C dan aktivitas 

optimumnya pada temperatur 21°C. Pada temperatur di bawah 

7,5°C tidak aktif dan di atas 45° C terjadi kematian pada lalat 

(Depkes RI, 1992). 

7. Kelembaban 

Kelembaban erat hubungannya dengan temperatur 

setempat (Depkes RI, 1992). 

8. Sinar 

Lalat merupakan serangga yang bersifat fototropik, 

yaitu menyukai sinar. Pada malam hari tidak aktif, namun bisa 

aktif dengan adanya sinar buatan. Efek sinar pada lalat 

tergantung sepenuhnya pada temperatur dan kelembaban 

(Depkes RI, 1992). 
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III.1.4 Sifat-Sifat Lalat 

Lalat mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yaitu 

(Azwar, 1995): 

1. Lalat suka hidup di tempat yang kotor, misalnya pada kotoran 

manusia, kotoran hewan ataupun sampah. 

2. Untuk berkembang biak lalat membutuhkan udara panas yang 

lembab serta tersedianya bahan makanan yang cukup. 

3. Lalat tertarik pada bau-bauan yang busuk, serta bau dari 

makanan ataupun minuman yang merangsang. 

4. Lalat tertarik pada cahaya lampu. 

5. Lalat dapat terbang sejauh 200 m sampai 1.000 m. 

6. Lalat takut dengan warna biru. 

 

III.2 Gangguan Lalat pada Manusia 

Apabila keberadaan lalat tidak dikendalikan maka akan 

menyebabkan gangguan antara lain (Depkes RI, 1992): 

1. Mengganggu ketenangan. 

2. Menggigit. 

3. Myasis menimbulkan penyakit pada manusia dengan jalan meletakkan 

telur pada luka yang terbuka, kemudian larvanya hidup pada daging 

manusia. 

4. Menularkan penyakit secara biologis (penyakit tidur, leishmaniasis, 

bartonelolsis). 
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5. Penularan penyakit secara mekanis (typhoid fever, paratyphoid fever, 

desentri basiler, desentri amoeba, dan lain-lain). 

 

III.3 Pengukuran Kepadatan Lalat 

Pengukuran kepadatan lalat dilakukan dengan menggunakan: 

1. Fly trap 

Alat ini terbuat dari kayu dan kawat kasa dengan bentuk silinder, 

di dalamnya terdapat kerucut yang terpotong dari kawat kasa. 

Penggunaannya dapat menggunakan umpan sebagai atraktan. Cara ini 

mempunyai keuntungan, dalam melakukan identifikasi lalat, 

menghitung dapat dilakukan dengan seksama di laboratorium, dan dapat 

dipergunakan untuk pemeliharaan lalat di laboratorium untuk 

penyelidikan (Sujoto dkk., 1997) 

2. Fly grill 

 Fly grill dapat dibuat dari bilah-bilah kayu yang lebarnya 2 cm 

dan tebalnya 1 cm dengan panjang masing-masing 80 cm, sebanyak 16-

26 buah. Bilah-bilah tersebut hendaknya dicat putih. Bilah-bilah yang 

telah disiapkan, dibentuk berjajar dengan jarak 1-2 cm pada 

kerangkanya menggunakan paku sekrup sehingga dapat dibongkar 

pasang setelah selesai dipakai (Depkes RI, 1992). 

 

 

 

 

 
Gambar III.1 Fly grill 
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Jumlah lalat yang hinggap dalam waktu 30 detik dihitung, pada 

setiap lokasi sedikitnya sepuluh kali penghitungan (10 x 30 detik) dan lima 

penghitungan yang tertinggi dibuat rata-ratanya dan dicatat dalam 

pencatatan. Angka rata-ratanya ini merupakan petunjuk indeks populasi lalat 

dalam suatu lokasi tertentu. Interpretasi hasil pengukuran pada setiap lokasi 

atau Block grill adalah sebagai berikut: 

a. 0-3 : tidak menjadi masalah (rendah. 

b. 3-5 : perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat berbiaknya lalat 

(tumpukan sampah, kotoran hewan, dan lain-lain). 

c. 6-20 : populasinya padat dan perlu perencanaan terhadap tempat-

tempat berbiaknya lalat dan bila mungkin direncanakan upaya 

pengendaliannya. 

d. >20 : populasinya sangat padat dan perlu dilakukan pengamanan 

terhadap tempat-tempat berbiaknya dan tindakan pengendalian 

lalat (Depkes RI, 1992). 

III.4 Tindakan Pemberantasan Lalat 

III.4.1 Pemberantasan terhadap Larva Lalat 

Pemberantasan terhadap larva lalat dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Perbaikan lingkungan untuk mengurangi tempat-tempat 

potensial sebagai tempat perindukan (Depkes RI, 1992): 
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a. Sampah terutama sampah dapur ditampung pada tempat 

sampah yang baik dan tertutup dan dalam waktu maksimum 

3 hari harus sudah dibuang. 

b. Pengangkutan dan pembuangan sampah dilakukan setiap 

hari dengan cara yang baik. 

c. Tempat pengumpulan sampah diberi alas yang kedap air 

misalnya dengan besi plat, seng, dan lain-lain. 

d. Untuk tempat buang kotoran, gunakan kakus (WC) yang 

selalu dalam keadaan bersih. 

e. Kotoran ternak harus dijauhkan dari tempat tinggal 

manusia, dan kotoran dibalik-balik 3 hari sekali. 

2. Penggunaan racun serangga sebagai larvasida 

Penggunaan bahan-bahan kimia atau racun serangga di samping 

membunuh larva lalat juga dapat membunuh musuh-musuh 

alami dari larva lalat tersebut. 

Penyemprotan dengan larutan atau emulsi larvasida ditujukan 

pada sampah-sampah organik atau kotoran-kotoran manusia 

atau  binatang sedemikian rupa hingga membasahi seluruh 

bahan atau media (0,8-5,6 L per 100 m2). Diazinon akan 

memberikan daya residu 1-2 minggu, sedang yang lain daya 

residunya kurang lama, sehingga dengan demikian 

penyemprotan harus diulang setiap 1-2 minggu. Alat 

penyemprotan yang dipergunakan spraycan atau mist blower 

(Depkes RI, 1992). 
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Tabel III.1 Konsentrasi dan Dosis Insektisida yang 
Digunakan dalam Penyemprotan Larva Lalat 

 
Nama Insektisida Konsentrasi (%) Dosis g/m2

Diazinon 
Fenthion 
Dimethoate 
Malathion 
Gardona  

1 – 2 
1 – 2,5 
1 – 2,5 
5 
1 – 5  

0,4 – 0,8 
0,4 – 1,6 
0,4 – 1,6 
1,0 – 2,0 
1,0 – 2,0 

Sumber: Depkes RI, 1992 
 

3. Secara biologis, yaitu dengan menggunakan predator lalat, 

seperti misalnya semut yang memakan telur atau tempayak lalat 

dan lain sebagainya (Azwar, 1995). 

4. Secara kultural, yakni dengan mengubah kebiasaan manusia 

yang menguntungkan berkembangbiaknya lalat (Azwar, 1995). 

 

III.4.2 Pemberantasan terhadap Lalat Dewasa 

1. Penyemprotan residu insektisida 

Penyemprotan dilakukan terhadap permukaan yang menjadi 

tempat hinggap, tempat makan atau tempat istirahat lalat, 

terutama pada tempat-tempat hinggap pada malam hari, 

sehingga kemungkinan kontak antara lalat dengan insektisida 

cukup lama. Insektisida yang digunakan dapat dari golongan 

organophosphate yang memiliki daya residu 2-4 minggu, 

sehingga dengan demikian harus diulang 2-4 minggu sekali. 

Alat penyemprot yang dipergunakan adalah spraycan atau mist 

blower (Depkes RI, 1992). 
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2. Untuk pemakaian di dalam ruangan dapat dipergunakan kertas 

atau tali-tali yang telah diberi lapisan insektisida yang 

digantungkan pada langit-langit atau dinding dimana banyak 

terdapat lalat. Insektisida yang digunakan dapat dari golongan 

organophasphate, antara lain Diazinon, fenitrotion, dan lain-

lain. 

Hasilnya memuaskan bila ditempatkan pada ruangan yang 

suhunya tidak terlalu tinggi (di bawah 32°C) dan kelembaban 

udara lebih dari 50%. 

Pemakaian tali ± 1 m untuk setiap 1 m2 luas lantai (Depkes RI, 

1992). 

3. Umpan (paison bait) 

Umpan yang digunakan harus memberikan bau yang menarik 

bagi lalat. Bahan-bahan yang dipakai sebagai umpan dapat 

berupa tepung jagung, air yang dicampur gula, dan lain-lain. 

Insektisida yang dapat dipakai: Diazinon, Dichlorvos, 

Malathion, dan lain-lain. Insektisida tersebut dicampurkan 

dengan umpan, baik umpan basah maupun umpan kering. 

Umpan kering dapat dicampur dengan insektisida sebanyak 1-

2% sedangkan umpan basah dapat dicampurkan dengan 

insektisida sebanyak 0,1% dan diletakkan pada tempat-tempat 

yang banyak lalatnya (Depkes RI, 1992). 
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4. Tindakan mekanis 

Yakni dengan perangkap, memakai pemukul, dan lain 

sebagainya (Azwar, 1995). Ini hanya merupakan tindakan 

pelengkap, tidak dapat memberikan hasil yang besar (Depkes 

RI, 1992). 

5. Tindakan perlindungan (screening) 

Tindakan ini tidak untuk mengurangi jumlah lalat, namun 

sangat penting untuk mencegah hinggapnya lalat pada makanan 

atau minuman (Depkes RI, 1992). 

6. Secara biologis, seperti cecak dan pelbagai jenis reptil yang 

menjadikan lalat sebagai mangsanya (Azwar, 1995). 

7. Secara cultural, yakni dengan menanamkan kebiasaan hidup 

bersih dan rapi, sehingga tempat tinggal tidak dijadikan sarang 

berkembang biaknya lalat (Azwar, 1995). 

 

III.5 Sampah 

III.5.1 Pengertian Sampah 

Sampah (refuse) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak 

dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang 

umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

(termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena 

human waste tidak termasuk ke dalamnya) dan umumnya bersifat 

padat (karena air bekas atau sewage tidak termasuk di dalamnya) 

(Azwar, 1995). 
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III.5.2 Sumber Sampah 

Sumber dan macam sampah berbeda-beda tergantung dari 

tingkat kemajuan hidup masyarakat. Secara umum disimpulkan 

bahwa makin maju tingkat kebudayaan makin kompleks pula 

sumber dan macam sampah yang ditemui. 

Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal beberapa sumber 

sampah, misalnya (Azwar, 1995): 

1. Dari rumah tangga. 

2. Dari daerah pemukiman. 

3. Dari daerah perdagangan. 

4. Dari daerah industri. 

5. Dari daerah peternakan. 

6. Dari daerah pertanian. 

7. Dari daerah pertambangan. 

8. Dari jalan dan lain sebagainya. 

Macam dan komposisi sampah beraneka ragam tergantung 

dari sumber sampah tersebut di atas. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi sampah adalah (Depkes RI, 1987): 

1. Jumlah penduduk dan kepadatannya. 

2. Tingkat aktivitas. 

3. Pola kehidupan atau tingkat sosial ekonomi. 

4. Letak geografis. 

5. Iklim. 

6. Musim. 
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7. Kemajuan teknologi. 

 

III.5.3 Jenis Sampah 

Menurut Azwar (1995), macam sampah dikenal beberapa 

cara pembagian. Ada yang membaginya atas dasar zat 

pembentuknya, yakni: 

a. Sampah organik 

Yaitu sampah yang mempunyai komposisi terdiri dari bahan 

organik. Pada umumnya sampah organik mudah membusuk 

sehingga sampah ini sangat disukai lalat. 

b. Sampah in organik 

Yaitu sampah yang mempunyai komposisi terdiri dari bahan in 

organik. 

Ada pula yang membagi atas dasar sifat, yakni: 

a. Sampah yang mudah membusuk. 

b. Sampah yang tidak mudah membusuk. 

c. Sampah yang mudah terbakar. 

d. Sampah yang tidak mudah terbakar. 

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembagian macam 

sampah yang sering dilakukan ialah gabungan dari cara pembagian 

di atas. Sampah dibedakan atas: 

1. Garbage, ialah sisa penglolaan ataupun sisa makanan yang 

mudah membusuk. Misalnya kotoran dari rumah tangga, 

restoran, hotel, dan lain sebagainya. 
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2. Rubbish, ialah bahan atau sisa pengelolaan yang tidak mudah 

membusuk, yang dibedakan atas: 

a. Yang mudah terbakar, seperti kayu, kertas. 

b. Yang tidak mudah terbakar, seperti kaleng, kaca. 

3. Ashes, ialah segala jenis abu, misalnya yang terjadi sebagai 

hasil pembakaran kayu, batu bara di rumah-rumah ataupun 

industri. 

4. Dead animal, ialah segala jenis bangkai terutama yang besar, 

seperti kuda, sapi, kucing, tikus. Bangkai binatang kecil seperti 

cecak, lipas, tidak termasuk ke dalamnya. 

5. Street sweeping, ialah segala jenis sampah atau kotoran yang 

berserakan di jalan, karena dibuang oleh pengendara mobil 

ataupun oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. 

6. Industrial waste, ialah benda-benda padat sisa yang merupakan 

hasil industri. Misalnya industri kaleng dengan potongan-

potongan sisa kaleng yang tidak dapat dipergunakan. 

Selain itu, Mukono (2000) menambahkan jenis-jenis 

sampah, yaitu: 

1. Abandoned vehicles (bangkai kendaraan), yang termasuk jenis 

sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal 

laut, dan alat transportasi lainnya. 

2. Household refuse (sampah pemukiman), yaitu sampah 

campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, ashes yang berasal 

dari daerah pemukiman. 
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3. Demolotion wastes (sampah hasil penghancuran gedung/ 

bangunan), yaitu sampah yang berasal dari perombakan 

gedung/bangunan. 

4. Contruction wastes (sampah dari daerah pembangunan), yaitu 

sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan 

dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung 

tanah, batu-batuan, potongan kayu, alat perekat, dinding, kertas, 

dan lain-lain. 

5. Sewage solid, yaitu sampah yang terdiri dari benda kasar yang 

umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu 

pusat pengolahan air buangan. 

6. Sampah khusus, yaitu sampah yang memerlukan penanganan 

khusus dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, 

zat radioaktif, dan zat yang toksis. 

 

III.5.4 Pengelolaan Sampah 

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, syarat yang harus 

terpenuhi dalam pengelolaan sampah, antara lain (Azwar, 1995): 

1. Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta 

sampah tersebut tidak menjadi medium perantara 

penyebarluasan suatu penyakit. 

2. Tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau 

(segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain 

sebagainya. 
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Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang 

pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok, yakni (Azwar, 1995): 

1. Penyimpanan sampah (refuse storage) 

Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah 

sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk 

kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Oleh karena 

itu, sebaiknya disediakan tempat sampah yang berbeda untuk 

macam atau jenis sampah tertentu. Setiap jenis sampah 

hendaknya ditempatkan sendiri secara terpisah. Maksud dari 

pemisahan penyimpanan ini ialah untuk memudahkan 

pemusnahannya kelak (Azwar, 1995). Sebaiknya tempat 

sampah dilapisi plastik atau kantong plastik sehingga dapat 

memudahkan pengangkutan dan dapat menghindarkan dari lalat 

karena bau sampah dapat dikurangi. 

2. Pengumpulan sampah (refuse collection) 

Sampah yang disimpan sementara di rumah, kantor, 

atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk 

kemudian diangkut dan dibuang atau dimusnahkan. Sama 

halnya dengan penyimpanan sampah. maka dalam 

pengumpulan sampah ini, sebaiknya juga dilakukan pemisahan. 

3. Pembuangan sampah (refuse disposal), ke dalamnya termasuk 

pengangkutan sampah dan sekaligus pula pemusnahan sampah 

Syarat yang harus dipenuhi dalam membangun tempat 

pembuangan sampah ialah: 
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a. Tempat tersebut dibangun tidak dekat dengan sumber air 

minum atau sumber air lainnya yang dipergunakan manusia 

(mencuci, mandi, dan sebagainya). 

b. Tidak pada tempat yang sering terkena banjir. 

c. Di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal manusia. 

Adapun jarak yang sering dipakai sebagai pedoman 

ialah sekitar 2 km dari perumahan penduduk, sekitar 15 km dari 

laut, serta sekitar 200 m dari sumber air. 

 

III.6 Sanitasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 

Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor 

lingkungan fisik yang berpengaruh pada manusia, terutama terhadap hal-hal 

yang mampu merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan 

hidup yang dapat mengganggu taraf peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat sehingga dapat mencapai peningkatan derajat kesehatan yang 

optimal (Suparlan, 1994). 

Tempat penampungan sampah sementara (TPS) adalah tempat 

dimana sampah dibuang dan dikumpulkan untuk sementara waktu sampai 

diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. 

Sanitasi tempat penampungan sampah sementara adalah suatu usaha 

untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari pemanfaatan dan 

produk tempat penampungan sampah sementara yang erat hubungannya 

dengan timbulnya atau menularnya penyakit. 
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Tempat penampungan sampah sementara dapat berupa (Depkes RI, 

1987): 

a. Bak dari beton bertulang atau pasangan batu bata. 

b. Kontainer (Hydraulic Container) untuk kemudian diangkut oleh truk 

pembawa. 

c. Tempat atau lokasi untuk memindahkan sampah dari gerobak langsung 

ke alat angkut yang lebih besar. 

Bila tempat penampungan sampah sementara tersebut berupa bak 

atau kontainer, persyaratan sanitasi yang harus dipenuhi adalah (Depkes RI, 

1987): 

1. Konstruksi bak, terbuat dari bahan yang kedap air, ada tutupnya, dan 

selalu dalam keadaan ditutup karena bak yang terbuka dapat 

mengundang lalat oleh karena baunya dan sampah yang merupakan 

makanan bagi lalat. 

2. Volume bak atau kontainer mampu menampung sampah dari pemakai 

yang dilayaninya untuk waktu 3 hari. 

3. Tidak berbau dari perumahan terdekat. 

4. Tidak ada sampah berserakan di sekitar bak atau kontainer. 

5. Sampah di bak pengumpulan sementara tidak boleh melebihi 3 hari 

untuk kemudian diangkut ke tempat buangan akhir. 

6. Tidak terletak di daerah banjir. 

7. Terdapat tulisan anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya. 

8. Jarak dari rumah yang dilayani, terdekat 10 meter dan terjauh 500 meter. 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan kepadatan lalat... Dewi Nur Janah



 29

9. Penempatannya terletak pada daerah yang mudah dijangkau oleh 

kendaraan pengangkut sampah. 

 

III.7 Hubungan Sampah Padat dan Kesehatan Lingkungan 

Pengolahan sampah mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dan 

lingkungan (Mukono, 2000): 

1. Pengaruh yang posistif. 

2. Pengaruh negatif: 

a. Aspek kesehatan 

- Sampah dapat memberikan tempat tinggal bagi vektor penyakit, 

seperti: serangga, tikus, cacing, dan jamur. 

- Dari vektor yang tersebut di atas dapat menimbulkan penyakit, 

antara lain: 

a) Insect borne disease 

Lalat : diare, kholera, typus 

Nyamuk : DHF (Dengue Haemorrhagic Fever) 

b) Rodent borne disease: pes, murine, typhus 

c) Vektor jamur: penyakit kulit dan candidiasis 

d) Vektor cacing: Taenia, hookworm, cacing gelang, dan cacing 

kremi. 

b. Aspek lingkungan 

- Estetika lingkungan. 

- Penurunan kualitas udara. 
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- Pembuangan sampah ke badan air akan menyebabkan 

pencemaran air. 

c. Aspek sosial masyarakat 

- Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat mencerminkan 

status keadaan sosial masyarakat. 

- Keadaan lingkungan yang kurang saniter dan estetika akan 

menurunkan hasrat turis untuk berkunjung. 

 

III.8 Sistem Urat Syaraf, Indera Pembau, dan Indera Penglihat pada Lalat 

Sistem urat syaraf pusat serangga, termasuk lalat, terdiri dari satu 

otak yang terletak dalam kepala di atas esofagus, sebuah ganglion 

subesofagus dihubungkan dengan otak oleh dua syaraf (penghubung-

penghubung sirkumesofagus) yang meluas sekitar masing-masing sisi 

esofahus, dan satu urat syaraf ventral yang berjalan ke posterior dari 

ganglion subesofagus. Otak terdiri dari tiga pasang gelambir, yaitu 

protoserebrum, deutoserebrum, dan tritoserebrum. Protoserebrum 

menginervasi mata majemuk dan mata tunggal deutoserebrum menginervasi 

sungut, serta tritoserebrum menginervasi labrum dan usus depan. Satuan-

satuan fungsional sistem syaraf adalah neuron atau sel-sel syaraf, di mana 

ada tiga tipe yang utama, yaitu sensoris, internunsial (penghubung sensoris), 

dan motor (Borror et al, 1989). 

Indera peraba dan pembau terdapat pada antena atau sungut. 

Mekanisme yang tepat di mana zat-zat (bahan-bahan) tertentu mengawali 

impuls syaraf dalam sel-sel sensoris dari kemoreseptor tidak diketahui. Zat-
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zat dapat menembus sampai sel-sel sensoris dan merangsang mereka secara 

langsung, atau dapat bereaksi dengan sesuatu di dalam reseptor untuk 

menghasilkan satu atau lebih zat-zat lain yang menstimulasi sel-sel sensoris. 

Pada setiap peristiwa, kepekaan lalat (serangga) terhadap zat-zat yang 

berbeda bervariasi; dua zat kimia yang sangat mirip (seperti bentuk-bentuk 

dekstro dan levo dari gula khusus) mungkin sangat berbeda dalam efek 

stimulasi mereka. Beberapa bau (misalnya, atraktan atau pemikat kelamin 

yang dihasilkan oleh seekor betina) dapat dideteksi oleh satu seks (dalam 

hal ini yang jantan) tetapi tidak oleh lainnya. Kepekaan reseptor kimiawi 

terhadap beberapa zat adalah sangat tinggi (Borror et al, 1989). 

Organ penglihatan utama lalat ada dua tipe, yaitu mata tunggal 

frontal dan mata majemuk yang berfaset. Mata tunggal mempunyai lensa 

kornea tunggal yang agak menonjol atau berbentuk kubah yang disebut 

oselus, sel-sel korneagen, dan retina (Borror et al, 1989; Wilson, 1979). Sel-

sel korneagen yang menyekresi kornea, adalah terang tembus (bening). 

Bagian yang peka cahaya dari fotoreseptor-fotoreseptor lalat terbuat dari 

mikrofili yang terkemas berdekatan pada satu sisi sel-sel retina yang disebut 

rabdom. Pada mata tunggal, rabdom ada di bagian luar retina. Bagian-

bagian dasar sel-sel retina sering kali berpigmen. Mata-mata tunggal 

kelihatannya tidak membentuk bayangan-bayangan yang terpusat (cahaya 

difokuskan di bawah retina). Mata-mata tunggal rupa-rupanya sebagai 

organ-organ yang terutama untuk membedakan intensitas cahaya (Borror et 

al, 1989). Selain itu, mata tunggal sering kali berfungsi pada respon 
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langsung, misalnya penentuan arah dan jarak dari sumber cahaya (Wilson, 

1979). 

Mata majemuk atau mata faset terdiri dari banyak (sampai beberapa 

ribu) satuan-satuan individual yang disebut ommatidia. Tiap-tiap ommatidia 

adalah sekelompok sel-sel yang memanjang yang tertutup kornea segi enam. 

Lensa-lensa kornea biasanya cembung di bagian luar, membentuk faset-

faset mata. Di bawah lensa kornea ini biasanya terdapat sebuah kerucut 

kristal dari empat-empat sel-sel Semper dikelilingi oleh dua sel korneagen 

yang berpigmen, dan di bawah kerucut kristal terdapat sekelompok sel 

sensoris, biasanya jumlahnya delapan, dikelilingi oleh satu pembungkus sel-

sel epidermis yang berpigmen. Bagian-bagian yang beralur dari sel-sel 

sensoris itu membentuk suatu pusat atau rabdom sumbu di dalam 

ommatidium (Borror et al, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Perbandingan Mata Beberapa Vertebrata dan 
Invertebrata
Sumber: Nielsen, 1994 
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III.9 Warna 

III.8.1 Pengertian Warna 

Cahaya dengan panjang gelombang tunggal dapat dirasakan 

dengan penglihatan mata normal sebagai satu dari warna-warna 

spektral. Warna-warna ini menjangkau dari ungu kebiruan untuk 

cahaya dengan panjang gelombang 420 nm, melalui hijau untuk 

cahaya dengan panjang gelombang 520 nm, ke merah untuk cahaya 

dengan panjang gelombang 700 nm. Analisis spektral cahaya 

seperti itu akan menunjukkan bahwa itu mengandung cahaya 

dengan semua panjang gelombang, meskipun mungkin akan 

terdapat intensitas cahaya yang lebih  besar dari ujung spektrum 

yang lebih pendek (biru) dibandingkan dengan yang dari ujung 

yang lebih panjang (merah) (Cromer, 1994). 

Secara khusus, Sobel (1994) mengidentifikasi warna 

berdasarkan panjang gelombangnya, yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel III.2 Warna dan Panjang Gelombang 
 

Warna Panjang Gelombang 
Merah 
Jingga 
Kuning 
Hijau 
Biru 
Ungu violet 

650 nm 
590 nm 
575 nm 
510 nm 
475 nm 
470 nm 

Sumber: Sobel, M.I., 1987 
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III.8.2 Pengaruh Warna terhadap Serangga 

Semua serangga mempunyai penglihatan atau kepekaan 

terhadap warna. Variasi pada pigmen penglihatan serangga 

memungkinkan pendeteksian terhadap perbedaan panjang 

gelombang cahaya (warna) (Gullan and Cranston, 1995). Kisaran 

dalam panjang gelombang di mana mata serangga peka kira-kira 

dari 2.540 sampai 6.000 Å, dibandingkan dengan kira-kira 4.500 

sampai 7000 Å pada manusia. Kisaran pandangan serangga 

berubah ke panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan 

dengan pada vertebrata. Banyak serangga tampak buta warna, 

tetapi beberapa dapat membedakan warna-warna termasuk 

ultraviolet. Lebah madu, misalnya, dapat membedakan biru dan 

kuning, tetapi tidak dapat melihat merah. Bagaimana seekor 

serangga dapat membeda-bedakan warna-warna yang berbeda 

tidaklah jelas. Ada bukti bahwa hal itu mungkin akibat dari sel-sel 

retina yang berbeda (Borror et al, 1989). Banyak serangga yang 

tidak dapat melihat spektrum warna merah (Nielsen, 1994; Gullan 

and Cranston, 1995). Hal ini disebabkan banyak serangga yang 

kekurangan atau tidak mempunyai pigmen yang peka terhadap 

warna merah (Nielsen, 1994). 
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

IV.1 Kerangka Konseptual 

 

 Warna fly grill: 
- Putih 
- Biru 
- Kuning 
- Merah 
- Hitam 
- Hijau 
- Tidak dicat 

 

 

 

 

Faktor 
lingkungan: 
- Musim 
- Suhu 
- Kelembaban 
- Bau 
- Cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   = diteliti 

   = tidak diteliti 

GAMBAR IV.1 Kerangka Konseptual tentang Perbedaan Kepadatan Lalat 
pada Berbagai Warna Fly Grill 

 

 

TPS: 
- Tertutup/terbuka 
- Jenis sampah 
- Proses 

pengelolaan 
sampah sebelum 
dibuang ke TPS 

Jumlah 
lalat di 

TPS

Jumlah lalat 
yang hinggap 
pada fly grill 

Kondisi 
sanitasi 
TPS

Penyakit yang 
ditularkan 
melalui serangga

Warna yang 
tidak disukai 

lalat 

Warna yang 
disukai lalat 
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Faktor lingkungan dan kondisi TPS menunjukkan kondisi sanitasi 

TPS tersebut. Sanitasi TPS yang buruk dapat mengundang lalat. Lalat dapat 

membahayakan kesehatan manusia karena dapat menjadi vektor penyakit 

(insect borne disease). Pengendalian lalat dapat dilakukan dengan cara 

mempelajari warna yang tidak disukai lalat dan warna yang disukai lalat 

sehingga dapat diterapkan dalam pemberian warna pada tempat sampah atau 

container sampah. Oleh karena itu, penelitian pengukuran kepadatan lalat 

ini menggunakan fly grill dengan berbagai warna. 

 

IV.2 Hipotesis Penelitian 

H0 = tidak ada perbedaan yang bermakna pada minimal sepasang 

warna fly grill terhadap jumlah lalat yang hinggap 

H1 = ada perbedaan yang bermakna pada minimal sepasang warna fly 

grill terhadap jumlah lalat yang hinggap 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

V.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Rancang bangun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian experimental rancangan posttest only control group 

design. Dengan rancangan ini, dimungkinkan dilakukannya pembandingan 

antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol (Notoatmojo, 2002). 

T1     O1

T2    O2

T3    O3

T4    O4

T5    O5

T6    O6

T7     O7

T1 = Perlakuan dengan menggunakan fly grill warna putih 

T2 = Perlakuan dengan menggunakan fly grill warna biru. 

T3 = Perlakuan dengan menggunakan fly grill warna kuning. 

T4 = Perlakuan dengan menggunakan fly grill warna merah. 

T5 = Perlakuan dengan menggunakan fly grill warna hitam. 

T6 = Perlakuan dengan menggunakan fly grill warna hijau. 

T7 = Perlakuan dengan menggunakan fly grill yang tidak dicat. 

O1 = Observasi jumlah lalat yang hinggap pada fly grill warna putih. 

O2 = Observasi jumlah lalat yang hinggap pada fly grill warna biru. 

37 
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O3 = Observasi jumlah lalat yang hinggap pada fly grill warna kuning. 

O4 = Observasi jumlah lalat yang hinggap pada fly grill warna merah. 

O5 = Observasi jumlah lalat yang hinggap pada fly grill warna hitam. 

O6 = Observasi jumlah lalat yang hinggap pada fly grill warna hijau. 

O7 = Observasi jumlah lalat yang hinggap pada fly grill yang tidak dicat. 

Kelompok perlakuan : fly grill warna putih, biru, kuning, merah, hitam, 

dan hijau 

Kelompok kontrol : fly grill yang tidak dicat 

Berdasarkan waktunya, penelitian ini adalah cross sectional, karena 

ciri populasi diukur pada waktu tertentu. 

 

V.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

V.2.1 Lokasi Penelitian 

Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) Pasar Beras Bendul 

Merisi, Surabaya. 

 

V.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian mulai bulan April 2005 sampai dengan bulan 

Februari 2006. 
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V.3 Variabel dan Definisi Operasional 

V.3.1 Variabel 

a. Variabel Bebas: warna fly grill 

b. Variabel Terikat: kepadatan lalat (jumlah lalat yang hinggap 

pada fly grill) 

c. Variabel Pengganggu: musim, bau, kelembaban, suhu, cahaya 

 

V.3.2 Definisi Operasional 

No. Variabel 
Penelitian Definisi Operasional Cara 

Pengukuran Skala 

1. Kepadatan 
lalat 

Jumlah lalat yang 
hinggap pada fly grill 
dalam waktu 30 detik 
dihitung pada setiap 
lokasi sedikitnya se-
puluh kali penghi-
tungan (10 x 30 detik) 
dan lima penghitung-
an yang tertinggi 
dibuat rata-ratanya. 

Penghitungan 
dengan 
menggunakan 
Fly grill dan 
counter 

Ratio 

2. Warna fly 
grill 

Warna cat yang digu-
nakan untuk mewar-
nai fly grill, yaitu alat 
untuk menghitung ke-
padatan lalat yang ter-
buat dari bilah-bilah 
kayu yang berukuran 
panjang 85 cm, lebar 
2 cm, dan tebal 2 cm 
dengan sela 2 cm se-
banyak 21 buah. 

Warna cat fly 
grill 
- Putih 
- Biru 
- Kuning 
- Merah 
- Hitam 
- Hijau 
- Tidak dicat 

Nominal 

 

V.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

V.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara: 

1. Primer: melalui pengukuran kepadatan lalat dan observasi. 
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2. Sekunder: melalui wawancara dengan pengelola TPS dan 

petugas dari Puskesmas Jagir Surabaya. 

Cara pengukuran kepadatan lalat dengan fly grill: 

1. Pengukuran kepadatan lalat dilakukan pada pukul 07.30-08.30 

WIB. 

2. Fly grill ditempatkan pada titik yang telah ditentukan, yaitu 

tengah antara dua kontainer. 

3. Pada setiap titik dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali 

penghitungan dan masing-masing penghitungan selama 30 

detik. 

4. Dari setiap titik diambil 5 penghitungan tertinggi, kemudian 

dirata-rata. 

5. Pengukuran dilakukan selama 10 hari. 

 

V.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lalat. 

2. Fly grill. 

3. Counter. 

4. Pengukur waktu (jam atau stopwatch). 

5. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS). 

6. Alat tulis untuk mencatat hasil pengukuran. 
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V.5 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan uji beda atau uji komparasi untuk sampel lebih dari dua. 

Namun sebelum itu, data diuji distribusinya dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test. Jika data berdistribusi tidak normal, maka 

dilanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis. Sedangkan, jika data berdistribusi 

normal dilanjutkan dengan uji Bartlett untuk mengetahui homogenitas 

varians data. Jika varians data homogen, maka dilanjutkan dengan ANOVA 

One-Way. Namun, jika varians data  heterogen, maka dilakukan ANACOVA. 

Untuk mengetahui warna-warna apa saja yang mempunyai perbedaan yang 

signifikan dilakukan uji statistik dengan uji beda setelah ANOVA, yaitu 

LSD, atau uji beda setelah ANACOVA. Derajat kesalahan (α) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila diperoleh nilai p<0,05 

(p<α) diperhitungkan sebagai hasil yang signifikan. 

DATA 

Kolmogorov-Smirnov Test  

 

Tidak Normal Normal  

Uji Kruskal-Wallis Uji Bartlett  

 

Homogen  Heterogen   

ANOVA ANACOVA  

 
LSD Uji Beda Setelah ANACOVA

Gambar V.1 Skema Alur Analisis Data 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 

VI.1 Gambaran Umum TPS Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya 

TPS Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya ini terletak di sebelah 

utara Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Dr. Ramelan dan Pasar Beras 

Bendul Merisi, Surabaya. Jarak TPS dengan Rumkital sekitar 200 meter. 

Serta jarak dari rumah penduduk terdekat < 10 meter. 

Pada TPS ini terdapat dua kontainer sampah dan 7 buah gerobak 

sampah. Kontainer yang digunakan adalah jenis kontainer armroll yang 

terbuat dari logam, berat tetapi mudah dipindahkan dan mudah dikosongkan 

dengan menggunakan truk hidrolik. Dua kontainer tersebut sering dalam 

keadaan tidak tertutup, sehingga sampah-sampah jatuh dan berserakan di 

lantai TPS ketika sampah yang ada melebihi daya tampung kontainer. Hal 

ini dapat menarik lalat. Program penyemprotan lalat dilakukan 2-4 minggu 

sekali. Namun adakalanya, selama satu bulan tidak dilakukan 

penyemprotan. 

Pengangkutan sampah dari TPS ini oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya dilakukan setiap hari dengan frekuensi sehari 

sekali, yaitu pada pagi hari pukul 08.30 WIB. Sampah yang diangkut hanya 

satu kontainer sehingga menyisakan sampah satu kontainer lagi dan sampah 

yang ada pada gerobak-gerobak sampah. Sampah yang tersisa ini akan 

diambil keesokan harinya. Hal ini menyebabkan kontainer pengganti segera 

penuh ketika sampah-sampah yang ada di gerobak sampah dipindahkan ke 
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kontainer tersebut. Oleh karena itu, ada kalanya pengangkutan dilakukan 

dua kali sehari bila sampah pada TPS ini terlalu banyak sedangkan dua 

kontainer tersebut tidak mampu menampung semua sampah. 

Sampah-sampah pada TPS ini berasal dari sampah rumah tangga 

warga Kelurahan Jagir dan sebagian warga Kelurahan Bendul Merisi, 

sampah Pasar Mangga Dua, dan Pasar Beras itu sendiri. 

 

VI.2 Jumlah Lalat yang Hinggap 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran kepadatan lalat pada satu 

titik pengukuran, yaitu titik tengah antara dua kontainer, selama 10 hari. 

Pengukuran dilakukan dengan 10 kali penghitungan dan masing-masing 

penghitungan selama 30 detik. Adapun hasil pengukuran jumlah lalat yang 

hinggap pada berbagai warna fly grill dapat dilihat pada Lampiran 1. Setelah 

dirata-rata, kepadatan lalat pada berbagai warna fly grill adalah sebagai 

berikut:

Tabel VI.1 
 

Rata-Rata Kepadatan Lalat pada Berbagai Warna Fly 
Grill selama 10 Hari (Studi di TPS Pasar Beras Bendul 
Merisi, Surabaya) 

 
Warna 

Hari ke- Putih Biru Kuning Merah Hitam Hijau Warna 
Kayu 

1 5,8 5,6 8,0 6,4 6,0 6,8 7,4 
2 5,4 5,2 6,2 5,6 5,4 6,4 8,6 
3 7,2 6,0 7,8 6,0 5,8 6,8 6,4 
4 6,0 5,0 7,0 5,6 5,6 7,2 8,2 
5 6,8 5,6 8,2 5,6 5,6 6,6 8,0 
6 7,4 5,4 6,8 5,4 5,4 6,4 6,4 
7 5,8 4,8 8,2 5,6 5,6 6,6 8,8 
8 7,8 6,2 8,4 6,2 6,2 7,6 8,4 
9 5,8 4,4 6,4 4,8 4,8 6,2 7,0 
10 7,6 4,4 7,4 4,0 4,4 5,4 7,8 

Rata-
Rata 6,56 5,26 7,44 5,52 5,48 6,6 7,7 
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Berdasarkan Tabel VI.1 diketahui bahwa rata-rata kepadatan lalat 

terkecil terletak pada fly grill warna biru dan terbesar pada fly grill yang 

tidak dicat. 

Sementara itu, fly grill yang mempunyai kepadatan lalat terendah 

dan tertinggi selama 10 hari dapat dilihat pada Tabel VI.2 di bawah ini. 

 

Tabel VI.2 Fly grill yang Mempunyai Kepadatan Lalat Terendah dan 
Tertinggi

 
Kepadatan 

Hari ke- Terendah Tertinggi 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
 
9 
10 

Fly grill warna biru 
Fly grill warna biru 
Fly grill warna hitam 
Fly grill warna biru 
Fly grill warna biru, 
merah, hitam 
Fly grill warna biru, 
merah, hitam 
Fly grill warna biru 
Fly grill warna biru, 
merah, hitam 
 
Fly grill warna biru 
Fly grill warna merah 

Fly grill warna kuning 
Fly grill yang tidak dicat 
Fly grill warna kuning 
Fly grill yang tidak dicat 
Fly grill warna kuning 
 
Fly grill warna putih 
 
Fly grill yang tidak dicat 
Fly grill warna kuning 
dan fly grill yang tidak 
dicat 
Fly grill yang tidak dicat 
Fly grill yang tidak dicat 

 

Dari Tabel VI.2 di atas dapat dilihat bahwa yang sering mempunyai 

kepadatan lalat terendah adalah fly grill warna biru. Sedangkan yang sering 

mempunyai kepadatan lalat tertinggi adalah fly grill warna kuning dan fly 

grill yang tidak dicat. 

Data kepadatan lalat pada berbagai warna fly grill tersebut kemudian 

dianalisis. Analisis statistik yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov yang 

dimaksudkan untuk memenuhi syarat uji ANOVA yaitu distribusi data harus 

normal. Setelah dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov, ternyata didapatkan 
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p=0,856 (p>α) dengan taraf signifikan atau derajat kesalahan (α) sebesar 

0,05. Hal ini berarti bahwa distribusi data pada penelitian ini adalah normal 

(lihat Lampiran 2). 

Setelah didapatkan bahwa distribusi data adalah normal, maka 

dilanjutkan dengan uji Bartlett untuk memenuhi syarat uji ANOVA yaitu 

variasi dari penelitian ini harus homogen. Setelah dilakukan uji Bartlett, 

ternyata didapatkan p=0,097 (p>α) yang berarti variasinya homogen. 

Berdasarkan dua syarat tersebut, maka data penelitian ini sudah memenuhi 

syarat untuk dilakukan uji ANOVA (lihat Lampiran 2). 

Perhitungan ANOVA dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

berbagai warna fly grill terhadap jumlah lalat yang hinggap dalam penelitian 

ini. Hasil perhitungan uji ANOVA dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Dari hasil uji ANOVA dengan taraf signifikan (α) sebesar 5% atau 

0,05 didapat p=0,000 (p<α) yang berarti H0 ditolak. Jadi minimal ada 

sepasang warna fly grill yang mempunyai perbedaan yang bermakna 

terhadap jumlah lalat yang hinggap. 

Untuk mengetahui warna fly grill yang disukai lalat antara warna 

putih, biru, kuning, merah, hitam, dan hijau, serta fly grill yang tidak dicat, 

maka digunakan uji beda setelah ANOVA. Dalam uji beda setelah ANOVA 

ini membandingkan antara dua warna fly grill, dimana satu warna fly grill 

yang satu lebih disukai lalat daripada warna fly grill yang lain. Hasil uji 

beda setelah ANOVA ini dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Sedangkan untuk menentukan warna fly grill yang lebih disukai lalat 

di antara keduanya dapat dilihat dari rata-rata lalat yang hinggap, semakin 

besar rata-ratanya semakin disukai lalat. 

Setelah dilakukan uji beda setelah ANOVA, maka diperoleh hasil 

perhitungan sebagai berikut: 

1. Antara warna putih dengan warna biru 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna putih dengan fly grill warna biru diperoleh p=0,000 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna putih dengan fly grill warna biru. Sedangkan 

berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna putih lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna biru. 

2. Antara warna putih dengan warna kuning 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna putih dengan fly grill warna kuning diperoleh p=0,009 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna putih dengan fly grill warna kuning. Sedangkan 

berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna kuning lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna putih. 

3. Antara warna putih dengan warna merah 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna putih dengan fly grill warna merah diperoleh p=0,002 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna putih dengan fly grill warna merah. Sedangkan 
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berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna putih lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna merah. 

4. Antara warna putih dengan warna hitam 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna putih dengan fly grill warna hitam diperoleh p=0,001 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna putih dengan fly grill warna hitam. Sedangkan 

berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna putih lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna hitam. 

5. Antara warna putih dengan warna hijau 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna putih dengan fly grill warna hijau diperoleh p=0,902 (p>α) 

yang berarti H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna putih dengan fly grill warna hijau. 

6. Antara warna putih dengan fly grill yang tidak dicat 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna putih dengan fly grill yang tidak dicat diperoleh p=0,001 

(p<α) yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna putih dengan fly grill yang tidak dicat. 

Sedangkan berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill yang 

tidak dicat lebih disukai lalat daripada fly grill warna putih. 
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7. Antara warna biru dengan warna kuning 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna biru dengan fly grill warna kuning diperoleh p=0,000 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna biru dengan fly grill warna kuning. Sedangkan 

berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna kuning lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna biru. 

8. Antara warna biru dengan warna merah 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna biru dengan fly grill warna merah diperoleh p=0,426 (p>α) 

yang berarti H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna biru dengan fly grill warna merah. 

9. Antara warna biru dengan warna hitam 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna biru dengan fly grill warna hitam diperoleh p=0,501 (p>α) 

yang berarti H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna biru dengan fly grill warna hitam. 

10. Antara warna biru dengan warna hijau 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna biru dengan fly grill warna hijau diperoleh p=0,000 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna biru dengan fly grill warna hijau. Sedangkan 

berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna hijau lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna putih. 
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11. Antara warna biru dengan fly grill yang tidak dicat 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna biru dengan fly grill yang tidak dicat diperoleh p=0,000 

(p<α) yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna biru dengan fly grill yang tidak dicat. 

Sedangkan berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill yang 

tidak dicat lebih disukai lalat daripada fly grill warna biru. 

12. Antara warna kuning dengan warna merah 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna kuning dengan fly grill warna merah diperoleh p=0,000 

(p<α) yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna kuning dengan fly grill warna merah. 

Sedangkan berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna 

kuning lebih disukai lalat daripada fly grill warna merah. 

13. Antara warna kuning dengan warna hitam 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna kuning dengan fly grill warna hitam diperoleh p=0,000 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna kuning dengan fly grill warna hitam. Sedangkan 

berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna kuning lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna hitam. 
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14. Antara warna kuning dengan warna hijau 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna kuning dengan fly grill warna hijau diperoleh p=0,012 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna kuning dengan fly grill warna hijau. Berdasarkan 

rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill yang lebih disukai oleh lalat 

adalah fly grill warna kuning, sedang warna hijau kurang disukai oleh 

lalat. 

15. Antara warna kuning dengan fly grill yang tidak dicat 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna kuning dengan fly grill yang tidak dicat diperoleh p=0,426 

(p>α) yang berarti H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna kuning dengan fly grill yang tidak dicat. 

16. Antara warna merah dengan warna hitam 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna merah dengan fly grill warna hitam diperoleh p=0,902 (p>α) 

yang berarti H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna merah dengan fly grill warna hitam. 

17. Antara warna merah dengan warna hijau 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna merah dengan fly grill warna hijau diperoleh p=0,001 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna putih dengan fly grill warna biru. Sedangkan 
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berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna hijau lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna merah. 

18. Antara warna merah dengan fly grill yang tidak dicat 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna merah dengan fly grill yang tidak dicat diperoleh p=0,000 

(p<α) yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna merah dengan fly grill yang tidak dicat. 

Sedangkan berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill yang 

tidak dicat lebih disukai lalat daripada fly grill warna merah. 

19. Antara warna hitam dengan warna hijau 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna hitam dengan fly grill warna hijau diperoleh p=0,001 (p<α) 

yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang bermakna 

antara fly grill warna hitam dengan fly grill warna hijau. Sedangkan 

dengan melihat rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill warna hijau lebih 

disukai lalat daripada fly grill warna hitam. 

20. Antara warna hitam dengan fly grill yang tidak dicat 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna hitam dengan fly grill yang tidak dicat diperoleh p=0,000 

(p<α) yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna hitam dengan fly grill yang tidak dicat. 

Sedangkan dengan melihat rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill yang 

tidak dicat lebih disukai lalat daripada fly grill warna hitam. 
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21. Antara warna hijau dengan fly grill yang tidak dicat 

Dengan uji beda setelah ANOVA yang membandingkan antara fly 

grill warna hijau dengan fly grill yang tidak dicat diperoleh p=0,001 

(p<α) yang berarti H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang 

bermakna antara fly grill warna hijau dengan fly grill yang tidak dicat. 

Sedangkan dengan melihat rata-rata kepadatan lalat, maka fly grill yang 

tidak dicat lebih disukai lalat daripada fly grill warna hijau. 
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

Jenis lalat yang ada di TPS Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya sebagian 

besar adalah lalat rumah (Musca domestica) dan sebagian kecil adalah lalat hijau 

(Phenisia). Lalat-lalat ini banyak dijumpai di lantai TPS, dimana di lantai itu 

banyak terdapat sampah yang jatuh dan berserakan karena kontainer tidak ditutup 

dan kontainer tidak mampu menampung sampah. Lalat-lalat ini hinggap pada 

sampah basah, seperti sampah makanan (sayuran, buah-buahan, sisa makanan, dan 

lain-lain), karena lalat membutuhkan air dan protein yang terkandung dalam 

sampah-sampah itu untuk hidup dan berkembang biak (Depkes RI, 1992).  

Berdasarkan pengukuran kepadatan lalat dengan fly grill warna putih 

(standar), kepadatan lalat di TPS ini sebesar 6,56 ekor per Block grill. Tingginya 

kepadatan lalat ini dapat memberikan dampak negatif, yaitu gangguan estetika dan 

gangguan kesehatan. Karena lalat-lalat ini dapat menularkan penyakit typhoid 

fever, paratyphoid fever, disentri basiler, disentri amuba, dan lain-lain (Azwar, 

1995; Depkes RI, 1992). Apalagi jarak dengan rumah penduduk terdekat < 10 

meter dan dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan 200-300 meter. 

Sedangkan jarak terbang lalat sejauh 200-1.000 meter (Azwar, 1995). Hal ini 

semakin memudahkan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui lalat dari 

pasien rumah sakit yang menderita penyakit infeksius ke warga sekitar. 

Sesuai dengan SK Dirjen PPM & PLP No. 281-II/PD.03.04.LP/1989, bila 

kepadatan lalat di sekitar tempat sampah melebihi 2 ekor per blok grill, perlu 

dilakukan pemberantasan dan perbaikan pengelolaan sampahnya. 
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Upaya perbaikan cara pengelolaan sampah yang dapat dilakukan antara 

lain: 

1. Himbauan kepada masyarakat pengguna dan petugas untuk selalu menutup 

kontainer armroll setiap kali selesai digunakan. 

2. Penampungan sampah pada kontainer tidak melebihi daya tampung bak atau 

kontainer sehingga sampah tidak berserakan. 

3. Pembersihan secara rutin lokasi TPS sehingga tidak sampah yang berserakan 

di sekitar TPS. 

4. Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan setiap hari dan tidak menyisakan 

sampah pada TPS. 

5. Penggunaan gerobak sampah dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan 

kesehatan, antara lain: gerobak harus dilengkapi dengan tutup atau jaring agar 

sampah tidak berserakan sewaktu dalam perjalanan, konstruksi kuat, dan 

dinding bagian dalamnya dilapisi dengan plat logam untuk memudahkan 

pembersihan. 

6. Pembersihan dan pencucian gerobak setiap kali selesai digunakan untuk 

menghindari kerumunan lalat pada gerobak sampah yang kotor. 

7. Pemantauan secara rutin tingkat kepadatan lalat pada TPS dan melakukan 

pemberantasan lalat dengan insektisida atau larvasida golongan 

organophosphate, misalnya Diazinon dan Malathion. 

Selama ini telah dilakukan kerja sama antara pihak pengelola TPS dengan 

pihak Puskesmas Jagir dalam rogram penyemprotan (fogging) terhadap lalat. 

Penyemprotan ini dilakukan 2-4 minggu sekali. Namun adakalanya dalam satu 

bulan tidak dilakukan penyemprotan sama sekali. Hal ini dapat menyebabkan 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Perbedaan kepadatan lalat... Dewi Nur Janah



 55

kepadatan lalat tidak terkontrol dengan baik. Bahkan, dapat menyebabkan 

peningkatan kepadatan lalat. Oleh karena itu, sebaiknya penyemprotan dilakukan 

secara rutin 2-4 minggu sekali karena daya residu dari insektisida golongan 

organophosphate adalah selama 2-4 minggu. 

Selain itu, Puskesmas perlu mengadakan penyuluhan kesehatan tentang 

bahaya lalat kepada masyarakat sekitar karena kesadaran masyarakat tersebut 

kurang. Mereka kurang peduli terhadap lalat. Apalagi di sekitar TPS terdapat 

warung-warung makanan dan kebanyakan tidak menutup makanan yang mereka 

jual. Hal ini dapat menyebabkan makanan tersebut dihinggapi lalat. 

Berdasarkan hasil pengukuran jumlah lalat yang hinggap dan hasil analisis 

statistik, dapat diketahui bahwa lalat mau hinggap di semua warna fly grill. Dalam 

hal ini, semakin banyak lalat yang hinggap berarti warna tersebut lebih disukai 

oleh lalat. Sedangkan jika lalat yang hinggap sedikit, maka warna tersebut kurang 

disenangi lalat. Dari hasil analisis statistik dengan menggunakan uji ANOVA 

seperti pada Lampiran 2 terlihat bahwa hasil perhitungan ANOVA untuk 

membedakan berbagai warna fly grill terhadap jumlah lalat yang hinggap, dimana 

hasil perhitungan ANOVA p=0,000 dan jika dibandingkan α=0,05, maka p<α yang 

berarti bahwa minimal ada sepasang warna fly grill yang berbeda terhadap jumlah 

lalat yang hinggap secara signifikan. 

Berdasarkan rata-rata kepadatan lalat, warna biru mempunyai rata-rata 

kepadatan yang terkecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa warna biru 

merupakan warna yang paling tidak disukai oleh lalat. Hal ini berarti hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini telah terbukti. Juga menurut Azwar (1995), 
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lalat takut dengan warna biru. Hal ini kemungkinan disebabkan karena lalat 

kurang peka terhadap warna biru karena panjang gelombang warna biru pendek. 

Selain warna biru, warna yang tidak disukai oleh lalat adalah warna merah 

dan warna hitam karena kedua warna ini juga mempunyai rata-rata kepadatan lalat 

yang kecil. Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji beda setelah ANOVA 

juga menunjukkan bahwa kedua warna ini tidak mempunyai perbedaan yang 

bermakna (signifikan) dengan warna biru.  

Warna hitam tidak disukai oleh lalat karena warna hitam mempunyai 

kesan gelap, sedangkan lalat cenderung bersifat fototropik atau menyukai sinar 

terang (Depkes RI, 1992). Sementara itu, lalat tidak menyukai warna merah 

karena lalat kurang peka terhadap warna merah karena lalat kekurangan pigmen 

yang peka (sensitif) terhadap warna merah. Hal ini juga terjadi pada sebagian 

besar serangga yang lain (Nielsen, 1994; Gullan and Cranston, 1995). 

Sedangkan fly grill  yang paling disenangi oleh lalat adalah fly grill yang 

tidak dicat (warna alami kayu) karena mempunyai rata-rata kepadatan lalat yang 

terbesar. Hal ini kemungkinan karena fly grill ini tidak berbau cat. Karena lalat 

kemungkinan juga tidak suka dengan bau cat. Ini merupakan salah satu kelemahan 

dalam penelitian ini karena jarak antara pengecatan dengan pemakaian fly grill 

hanya 1-2 hari sehingga fly grill masih berbau cat. Oleh karena itu, untuk 

menghindari bau cat sebaiknya pengecatan fly grill dilakukan minimal satu bulan 

sebelum pemakaian. 

Warna lain yang disenangi oleh lalat adalah kuning. Fly grill warna kuning 

mempunyai rata-rata kepadatan lalat terbesar kedua setelah fly grill yang tidak 

dicat. Selain itu, hasil uji beda setelah ANOVA juga menunjukkan bahwa fly grill 
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warna kuning tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan fly grill yang 

tidak dicat. 

Lalat peka terhadap warna kuning. Oleh karena itu, warna kuning 

merupakan warna kesukaan lalat, dan serangga pada umumnya. Ketika mata lalat 

menerima rangsangan berupa warna kuning yang ada di alam maka rangsangan 

tersebut akan diteruskan ke otak melalui benang syaraf dan oleh otak rangsangan 

tersebut diolah menjadi warna dengan pola yang mencolok sehingga menarik 

perhatian lalat. Hal ini juga terjadi ketika serangga-serangga lain mencari nektar 

pada serbuk sari bunga. Warna kuning serbuk sari yang tampak mencolok bagi 

serangga akan menjadi petunjuk sehingga mempermudah serangga dalam 

pencarian serbuk sari (Nielsen, 1994). 

Dengan mengetahui warna yang paling disukai dan warna yang paling 

tidak disukai oleh lalat, maka dapat dilakukan pengendalian lalat, atau setidaknya 

untuk mengurangi jumlah lalat yang hinggap pada makanan dan minuman serta 

tempat sampah, yaitu dengan menggunakan alat penutup makanan dan minuman 

maupun tempat sampah yang berwarna biru, hitam, atau merah.  

Tempat sampah warna biru, hitam, atau merah sebaiknya digunakan untuk 

sampah basah, seperti sampah makanan, kotoran hewan dan manusia. Jenis 

sampah ini sangat disukai lalat karena sampah-sampah ini mudah membusuk dan 

baunya dapat merangsang atau mengundang lalat serta dalam sampah-sampah 

tersebut terdapat zat makanan yang dibutuhkan lalat untuk berkembang biak. 

Selain itu lalat hanya makan dalam cairan atau makanan basah (Depkes RI, 1992). 

Dengan pemakaian tempat sampah warna biru, hitam, atau merah diharapkan 

dapat mengurangi jumlah lalat yang hinggap. Sedangkan, tempat sampah yang 
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terbuat dari kayu yang tidak dicat atau tempat sampah warna kuning dapat 

digunakan sebagai tempat sampah kering. 

Lalat memang tertarik pada bau-bauan yang busuk, serta bau dari makanan 

ataupun minuman yang merangsang (Azwar, 1995). Tetapi dengan menggunakan 

tempat sampah dan tudung saji makanan dengan warna yang tidak disenangi oleh 

lalat, yaitu warna biru, hitam, atau merah, diharapkan setidaknya dapat 

mengurangi jumlah lalat yang hinggap. 

Masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan lalat dengan berbagai 

cara, antara lain: 

1. Cara terbaik melindungi rumah dari gangguan lalat adalah dengan mencegah 

jangan sampai lalat betah tinggal dan berbiak di rumah, dengan cara: 

a. Jagalah selalu kebersihan dan kerapian rumah, terutama dapur dan ruang 

makan yang menjadi tempat favorit bagi lalat. 

b. Semua tempat sampah usahakan tertutup. 

c. Bila perlu, semprot tempat sampah dengan obat pembasmi kuman, seperti 

kaporit, atau dengan insektisida dari golongan organophosphate, seperti 

Diazinon dan Malathion. 

d. Sampah basah sebaiknya segera dibuang ke tempat penampungan, jangan 

dibiarkan lebih dari 12 jam menumpuk di dalam rumah. 

2. Jagalah makanan dengan cara: 

a. Menyimpannya di lemari makan atau kulkas. Ini juga mencegah agar 

makanan tidak basi, selain menghindarkan dari lalat dan binatang lain. 

Bila ventilasi lemari makan cukup besar, lapisi lagi dengan kawat atau 

kain kasa agar serangga kecil pun tidak dapat menelusup masuk. 
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b. Tutup semua makanan yang terhidang di meja atau di tempat-tempat 

terbuka lainnya dengan tudung saji yang lubang-lubangnya relatif rapat. 

3. Bila perlu, pasanglah pintu dan jendela berkasa yang tidak bisa ditembus lalat. 

Sedangkan upaya pemberantasan dapat dilakukan dengan cara, antara lain 

pemberantasan secara fisik, misalnya dengan menggunakan alat perangkap, 

umpan, dan alat pembunuh elektrik. Ini cara paling mudah dan aman, namun 

kurang efektif bila jumlah lalat sangat banyak. Cara ini cocok digunakan pada 

skala kecil, seperti di rumah, rumah sakit, kantor, hotel, atau supermarket. Sedang 

pemberantasan lalat secara massal dapat dilakukan secara kimia dengan 

menggunakan insektisida atau larvasida yang sesuai. 

Pemberantasan lalat dapat juga dengan cara biologis, seperti 

memanfaatkan pemangsa atau musuh alami lalat. Di Indonesia, teknik biologis ini 

hampir tidak pernah dilakukan. Sementara negara-negara lain, seperti Thailand, 

sering memberantas lalat dengan memanfaatkan sejenis semut kecil berwarna 

hitam (Phiedoloqelon affinis) untuk mengurangi populasi lalat rumah di tempat-

tempat sampah. Cara ini lebih aman dibandingkan penggunaan pestisida (Nirbaya, 

2005). 

Namun, cara yang efektif dalam menanggulangi lalat adalah dengan cara 

perilaku hidup sehat, misalnya senantiasa menutup makanan dan minuman serta 

dengan membuang sampah pada tempat sampah yang tertutup. Disamping itu, 

perbaikan lingkungan mutlak harus dilakukan karena cara ini juga merupakan cara 

yang paling efektif dalam menanggulangi lalat. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VIII.1 Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini 

adalah, antara lain: 

1. Terdapat perbedaan yang bermakna pada minimal sepasang warna fly 

grill terhadap jumlah lalat yang hinggap. 

2. Rata-rata kepadatan lalat mulai dari yang terendah hingga yang 

tertinggi terdapat pada fly grill sebagai berikut: 

a. Fly grill warna biru. 

b. Fly grill warna hitam. 

c. Fly grill warna merah. 

d. Fly grill warna putih. 

e. Fly grill warna hijau. 

f. Fly grill warna kuning. 

g. Fly grill yang tidak dicat. 

3. Warna yang paling tidak disenangi oleh lalat adalah warna biru. 

4. Warna lain yang tidak disenangi oleh lalat adalah warna hitam dan 

merah karena kedua warna ini tidak mempunyai perbedaan yang 

signifikan dengan warna biru. 

5. Fly grill yang paling disenangi oleh lalat adalah fly grill yang tidak 

dicat. Kemungkinan karena fly grill ini tidak berbau cat. 
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6. Sedangkan dengan mengabaikan fly grill yang tidak dicat karena 

kemungkinan tidak berbau, maka warna yang disenangi oleh lalat 

adalah warna kuning. 

 

VIII.2 Saran 

1. Bagi Masyarakat Umum 

Melakukan upaya pengendalian lalat dengan berbagai cara, antara lain: 

dengan cara fisik, kimia, biologi, perilaku hidup sehat, dan perbaikan 

lingkungan. Namun di antara cara-cara tersebut, perilaku hidup sehat 

dan perbaikan lingkungan merupakan cara yang paling efektif. 

Perilaku hidup sehat misalnya menutup makanan dan minuman dengan 

tudung saji dengan warna yang tidak disukai oleh lalat serta dengan 

membuang sampah pada tempat sampah yang tertutup yang berwarna 

biru, hitam, atau merah. 

2. Bagi Petugas Pengelola TPS 

Himbauan agar melakukan perbaikan pengelolaan TPS, yaitu selalu 

menutup kontainer setiap kali selesai dipakai, melakukan pembersihan 

TPS secara rutin, serta melakukan pemantauan kepadatan lalat secara 

rutin dan pemberantasan terhadap lalat secara rutin. 

3. Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 

Melakukan pengecatan kontainer sampah dengan cat warna yang tidak 

disukai oleh lalat, yaitu warna biru, hitam, atau merah. 
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4. Bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

a. Melakukan pemantauan rutin terhadap program kerja Puskesmas 

Jagir, yaitu program pemantauan dan pemberantasan vektor, 

termasuk lalat. 

b. Bekerja sama dengan Puskesmas Jagir dan pihak pengelola TPS 

untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya lalat kepada 

masyarakat sekitar. 

5. Bagi Puskesmas Jagir Surabaya 

a. Melakukan pemantauan kepadatan lalat secara rutin. 

b. Melakukan penyemprotan terhadap lalat secara rutin, yaitu 2-4 

minggu sekali. 

c. Melakukan penyuluhan tentang bahaya lalat kepada masyarakat 

sekitar. 

6. Bagi Mahasiswa 

Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini. 
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Lampiran 2 Analisis Statistik 

Page 1 

NPar Tests 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
kepadatan lalat 70 6,3657 1,14663 4,00 8,80 

 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
kepadatan 

lalat 
N 70

Mean 6,3657
Normal Parameters(a,b) 

Std. Deviation 1,14663
Absolute ,102
Positive ,102Most Extreme 

Differences 
Negative -,071

Kolmogorov-Smirnov Z ,856
Asymp. Sig. (2-tailed) ,456

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

Oneway 
 
 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
kepadatan lalat  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1,884 6 63 ,097
 
 
 ANOVA 
 
kepadatan lalat  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 57,494 6 9,582 18,170 ,000 
Within Groups 33,224 63 ,527     
Total 90,718 69      
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: kepadatan lalat  
LSD  
 

(I) warna cat flygrill (J) warna cat flygrill 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 
putih biru 1,30000(*) ,32477 ,000 
  kuning -,88000(*) ,32477 ,009 
  merah 1,04000(*) ,32477 ,002 
  hitam 1,08000(*) ,32477 ,001 
  hijau -,04000 ,32477 ,902 
  tidak dicat -1,14000(*) ,32477 ,001 
Biru putih -1,30000(*) ,32477 ,000 
  kuning -2,18000(*) ,32477 ,000 
  merah -,26000 ,32477 ,426 
  hitam -,22000 ,32477 ,501 
  hijau -1,34000(*) ,32477 ,000 
  tidak dicat -2,44000(*) ,32477 ,000 
kuning putih ,88000(*) ,32477 ,009 
  biru 2,18000(*) ,32477 ,000 
  merah 1,92000(*) ,32477 ,000 
  hitam 1,96000(*) ,32477 ,000 
  hijau ,84000(*) ,32477 ,012 
  tidak dicat -,26000 ,32477 ,426 
merah putih -1,04000(*) ,32477 ,002 
  biru ,26000 ,32477 ,426 
  kuning -1,92000(*) ,32477 ,000 
  hitam ,04000 ,32477 ,902 
  hijau -1,08000(*) ,32477 ,001 
  tidak dicat -2,18000(*) ,32477 ,000 
hitam putih -1,08000(*) ,32477 ,001 
  biru ,22000 ,32477 ,501 
  kuning -1,96000(*) ,32477 ,000 
  merah -,04000 ,32477 ,902 
  hijau -1,12000(*) ,32477 ,001 
  tidak dicat -2,22000(*) ,32477 ,000 
hijau putih ,04000 ,32477 ,902 
  biru 1,34000(*) ,32477 ,000 
  kuning -,84000(*) ,32477 ,012 
  merah 1,08000(*) ,32477 ,001 
  hitam 1,12000(*) ,32477 ,001 
  tidak dicat -1,10000(*) ,32477 ,001 
tidak dicat putih 1,14000(*) ,32477 ,001 
  biru 2,44000(*) ,32477 ,000 
  kuning ,26000 ,32477 ,426 
  Merah 2,18000(*) ,32477 ,000 
  Hitam 2,22000(*) ,32477 ,000 
  Hijau 1,10000(*) ,32477 ,001 
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Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: kepadatan lalat  
LSD  
 

(I) warna cat flygrill (J) warna cat flygrill 95% Confidence Interval 

    
Lower 
Bound 

Lower 
Bound 

putih Biru ,6510 ,6510
  Kuning -1,5290 -1,5290
  Merah ,3910 ,3910
  Hitam ,4310 ,4310
  Hijau -,6890 -,6890
  tidak dicat -1,7890 -1,7890
Biru Putih -1,9490 -1,9490
  Kuning -2,8290 -2,8290
  Merah -,9090 -,9090
  Hitam -,8690 -,8690
  Hijau -1,9890 -1,9890
  tidak dicat -3,0890 -3,0890
kuning Putih ,2310 ,2310
  Biru 1,5310 1,5310
  Merah 1,2710 1,2710
  Hitam 1,3110 1,3110
  Hijau ,1910 ,1910
  tidak dicat -,9090 -,9090
merah Putih -1,6890 -1,6890
  Biru -,3890 -,3890
  Kuning -2,5690 -2,5690
  Hitam -,6090 -,6090
  Hijau -1,7290 -1,7290
  tidak dicat -2,8290 -2,8290
hitam Putih -1,7290 -1,7290
  Biru -,4290 -,4290
  Kuning -2,6090 -2,6090
  Merah -,6890 -,6890
  Hijau -1,7690 -1,7690
  tidak dicat -2,8690 -2,8690
hijau Putih -,6090 -,6090
  Biru ,6910 ,6910
  Kuning -1,4890 -1,4890
  Merah ,4310 ,4310
  Hitam ,4710 ,4710
  tidak dicat -1,7490 -1,7490
tidak dicat Putih ,4910 ,4910
  Biru 1,7910 1,7910
  Kuning -,3890 -,3890
  Merah 1,5310 1,5310
  Hitam 1,5710 1,5710
  Hijau ,4510 ,4510

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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Lampiran 3 Kumpulan Foto 

 
 

Foto 1   Pengukuran Kepadatan Lalat dengan Fly Grill Putih 
 
 

 
 

Foto 2   Pengukuran Kepadatan Lalat dengan Fly Grill Biru 
 
 

 
 

Foto 3   Pengukuran Kepadatan Lalat dengan Fly Grill Kuning 
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Foto 4   Pengukuran Kepadatan Lalat dengan Fly Grill Merah 
 
 

 
 

Foto 5   Pengukuran Kepadatan Lalat dengan Fly Grill Hitam 
 
 

 
 

Foto 6   Pengukuran Kepadatan Lalat dengan Fly Grill Hijau 
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Foto 7   Pengukuran Kepadatan Lalat dengan Fly Grill Tidak Dicat 
 
 

 
 

Foto 8   Proses Pemindahan Sampah dari Gerobak Sampah ke Kontainer 
 
 

 
Foto 9   Proses Pemindahan Sampah dari Kontainer ke Truk Pengangkut 

Kontainer Sampah 
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Foto 10   Sampah yang Berserakan di Lantai TPS 
 
 

 
 

Foto 11   Sampah yang Terdapat di Gerobak Sampah 
 
 

 
 

Foto 12   Kondisi Kontainer yang Terbuka 
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