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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan sanitasi lingkungan 

dengan tingkat kepadatan lalat di Pasar Tradisonal wilayah Kecamatan Tembalang 

penulis dapat mengambil kesimpulan. 

1. Tempat pembuangan sampah di pasar tradisional ini sebagian besar 17 (37,8%) 

termasuk kategori kondisi tidak baik. 

2. Saluran pembuangan air limbah di pasar tradisonal ini sebagian besar 19 (42,2%) 

termasuk kategori tidak baik karena kondisi saluran pembuangan air limbah 

terbuka. 

3. Kelembaban di pasar tradisional ini sebagian besar 24 (53,3%) termasuk 

kategori sesuai yaitu dimana lalat akan aktif pada kelembaban diatas 70%. 

4. Kondisi temperature dilapangan hampir sama yaitu 310C dimana lalat tidak aktif 

pada temperature tersebut. 

5. Tingkat kepadatan lalat di pasar tradisional ini sebagian besar 19 (42,2%) ini 

termasuk kategori tinggi. 

6. Ada hubungan yang signifikan antara tempat pembuangan sampah dengan 

tingkat kepadatan lalat di pasar tradisional wilayah Kecamatan Tembalang 

dengan nilai X2 = 10, 753 p Value = 0,007. 

7. Ada hubungan yang signifikan antara saluran pembuangan air limbah dengan 

tingkat kepadatan lalat di pasar tradisional wilayah Kecamatan Tembalang 

dengan nilai X2 = 13,678 p Value = 0,002. 

8. Ada hubungan yang signifikan antara kelembaban dengan tingkat kepadatan 

lalat di pasar tradisional wilayah Kecamatan Tembalang dengan nilai X2 = 

16,639 p Value = 0,000 

B. Saran  

Melihat kondisi kesehatan lingkungan pada pasar tradisional yaitu Pasar 

Mrican dan Pasar Kedungmundu Kecamatan Tembalang ini terutama pada variabel 

tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air limbah dan kelembaban ada 

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat memenuhui syarat 

kesehatan maka upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Kepada pedagang dan pengunjung pasar 

Bagi pedagang di Pasar Mrican dan Pasar Kedungmundu untuk lebih 

memperhatikan kondisi sampah yang masih berserakan terutama pedagang 

sayuran untuk membuang sampah pada tempatnya dan bagi pengunjung untuk 

tidak membuang sampah pada sembarang tempat agar tidak munculnya 

perkembangbiakan lalat. 

2. Kepada pengelola pasar 

a. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang tertutup bagi pedagang 

daging, dan ikan agar pembuangan akhir mudah dalam pengangkutan dan 

tidak menimbulkan bau yang amish. 

b. Sebaiknya saluran pembuangan air limbah tertutup pada sebagian los 

pedagang agar tidak menimbulkan vektor penyakit. 

c. Perbaikan ventilasi agar udara di dalam Pasar Mrican dan Pasar 

kedungmundu yang kotor dapat bertukar dengan udara luar sehingga sirkulasi 

udara baik. 
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