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PENELITIAN 

 

HUBUNGAN ANTARA SANITASI RUMAH WARGA DENGAN JUMLAH 

TIKUS DAN KEPADATAN PINJAL DI DESA SELO BOYOLALI 
 

 Arni Dyan Mayasari* 

 Heru Subaris K, SKM., M.Kes** 

 Tri Puji Kurniawan, SKM., M.Kes*** 
  

 ABSTRAK 

Pes penyakit menular yang masih mengancam dan berbahaya, disebabkan bakteri 

Yersinia pestis melalui gigitan pinjal yang hidup di tubuh tikus. Tikus dan pinjal di 

Desa Selo masih dalam kategori tinggi, ini dikarenakan kondisi rumah dan lingkungan 

warga Desa Selo sangat mendukung untuk perkembangbiakan tikus dan pinjal. Data 

Cakupan Lingkungan Sehat Desa Selo, 69,93% rumah warga masih dibawah standar 

sanitasi rumah sehat. Sebagian besar atap, lantai, dinding, SPAL, MCK, SPS dalam 

kondisi yang tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara sanitasi rumah warga dengan jumlah tikus dan kepadatan pinjal di 

Desa Selo. Metode penelitian ini adalah studi korelasi. Populasi dalam penelitian ini 

seluruh rumah warga, 87 rumah warga menjadi sampel dan dipilih dengan tehnik 

Simple random sampling. Uji statistik menggunakan uji Pearson Product Moment 

untuk analisis hubungan sanitasi dengan jumlah tikus dan pinjal. Uji Chi Square 

untuk analisis hubungan sub variabel sanitasi dengan keberadaan tikus. Signifikansi α 

=0,05. Hasil penelitian : tidak terdapat hubungan sanitasi rumah warga dengan jumlah 

tikus (p=0,581) dan kepadatan pinjal (p=0,565), tidak terdapat hubungan antara atap 

(0,625), ventilasi (1,000), MCK (0,641), SPAL (0,449), pencahayaan (0,018) dan 

sampah (1,000) dengan dinding (0,681), lantai (0,699), jendela (0,199) dan lubang 

asap dapur (0,734) dengan jumlah tikus. Diharapkan petugas kesehatan lebih 

meningkatkan program-program pengendalian populasi tikus dan pinjal. 

Kata Kunci  : Sanitasi, Tikus , Pinjal , Pes 

Kepustakaan   : 20, 1968 - 2012 
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THE RELATION BETWEEN SOCIETY HOUSE SANITATION WITH MOUSE TOTAL 

AND PINJAL DENSITY AT SELO VILLAGE OF BOYOLALI 

 

Arni Dyan Mayasari* 

Heru Subaris K, SKM., M.Kes** 

Tri Puji Kurniawan, SKM., M.Kes*** 
  

ABSTRACT 

Contagious pest disease that still threaten and dangerous, caused bacteria Yersinia pestis 

pass bite pinjal alive in mouse body. Mouse and pinjal at Selo village stills in tall category, 

this is caused by house and environment condition society at Selo village very support for 

mouse and pinjal propagation. Environment scope data wells Selo village 69,93% society 

house stills under standard house sanitation wells. A large part of roof, floor, wall, SPAL, 

MCK, SPS in a condition not good. This research aims to knowing there are correlation 

between society house sanitation with total mouse and pinjal density at Selo village. This 

research are study correlation. Population in this research all of the house society, There are 

87 society house become sample with simple random sampling tecnique. Statistic test use 

Pearson Product Moment test for correlation sanitation with total mouse and pinjal density. 

analysis Chi Square test for correlation sub variable of sanitation with mouse existance. 

Significance α =0,05. Research result: there was no correlation between sanitary house with 

number of  rats (p=0.581) and flea density (p=0.565), there was no correlation between the 

sub-variables sanitation, p-value of  roof (0.625), ventilation (1.000), MCK (0.641), SPAL 

(0.449), lighting (0.018) and litter (1.000) with the wall (0.681), floor (0.699), windows 

(0,199) and kitchen smoke hole (0.734) with the number of rats. Health workers are expected 

to further enhance programs and flea control rat populations. 
 

Kata Kunci : sanitation, mouse, pinjal, pest 
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A. PENDAHULUAN 

Pes masuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1910 melalui pelabuhan 

Tanjung Perak, Surabaya, kemudian tahun 1916 melalui pelabuhan Tanjung Emas, 

Semarang. Tahun 1923 melalui pelabuhan Cirebon dan tahun 1927 melalui pelabuhan 

Tegal ( Depkes RI, 1998). Keputusan WHO (1968) Kabupaten Boyolali merupakan 

Kabupaten yang endemis penyakit Pes, ini dikarenakan adanya korban jiwa yang 

meninggal dunia karena penyakit Pes. Kasus pes tahun 1968 di Kabupaten Boyolali 

khususnya dikecamatan Selo dan Cepogo dengan jumlah penderita 101 orang dan 45 

orang diantaranya meninggal (CFR 42 %), kemudian terjadi lagi kasus Pes pada 

lokasi yang sama dengan penderita 11 orang dan 3 diantaranya meninggal (CFR 27 

%).  Data survailens jumlah tikus di Kecamatan Selo tahun 2012 yang dilaksanakan 

bulan April jumlah tikus: Desa Tlogili = 80,  Klakah = 102 , Jrakah = 156, Lencoh = 

90, Samiran = 80, Suro Teleng = 97, Selo  = 173 , Taru Batang = 96, Senden = 78 dan 

Jeruk = 98 tikus (Puskesmas Selo, 2012). Jumlah tersebut menunjukkan tingkat 

kepadatan tikus yang tinggi dan hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan 

(BLK) Yogyakarta (2007) menemukan adanya serologis positif pada tikus di 

Kecamatan Selo sebesar 2,17% (4 ekor) dengan variasi titer 1:16 (dua ekor), 1:64 

(satu ekor), 1:128 (satu ekor). FI khusus (FI Xenopssylla cheopis) sebesar ≥ 1 dan FI 

umum ≥ 2. Adanya peningkatan angka titer diatas menjadi indikasi bahwa ancaman 

penyakit pes di Desa Selo dapat terulang kembali. 

Cakupan lingkungan sehat di Kecamatan Selo  (2011)  khususnya di Desa Selo 

yang terdiri dari 11 dusun, hanya 2 dusun yang cakupan rumah sehatnya diatas 70 %, 



* Arni Dyan Mayasari: Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani 
Tromol Post 1 Kartasura. 

** Heru Subaris K, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A Yani 

Tromol Post 1 Kartasura. 

*** Tri Puji Kurniawan, SKM., M.Kes: Dosen Kesehatan Masyarakat FIK UMS. Jln A 

Yani Tromol Post 1 Kartasura 

 

2 dusun yang cakupan rumah sehatnya lebih dari 70 % yaitu Sepadan Nongko (80,77 

%) dan Sepadan Lor (79,49 %). sedangkan sembilan dusun yang cakupan rumah 

sehatnya dibawah 70 %. Sembilan dusun tersebut yaitu Sepadan Wetan (32,63 %), 

Senet (18,18 %), Selo Tengah  (62,22 %), Sepadan Kidul (44,83 %), Sepadan Kulon 

(67,65 %), Selo Punting (41,84 %), Gebyog (50,00 %), Selo Wangan (66,67 %), Selo 

Ngisor (63,04 %). 

Data surveilans bulan Januari (2013), 69,39% rumah warga belum memenuhi 

standart sanitasi rumah sehat. Maka peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan 

antara sanitasi rumah warga dengan jumlah tikus dan kepadatan  pinjal di Desa Selo, 

Boyolali. 

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menjelaskan hubungan antara sanitasi 

rumah warga dengan jumlah tikus dan kepadatan pinjal di Desa Selo, Kecamatan 

Selo,  Boyolali. 2). Untuk mendeskripsikan jumlah tikus dan kepadatan pinjal, jenis  

beserta karakteristik tikus dan pinjal di Desa Selo. 3). Untuk menjelaskan hubungan 

atap/langit, lantai, dinding, jendela, ventilasi, lubang asap dapur, saluran pembuangan 

air limbah, saran pembuangan sampah, pencahayaan, MCK  rumah dengan jumlah 

tikus di Desa Selo. 

B. TINJAUAN TEORI 

Pes atau sampar adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri  Yersinia 

Pestis. Penyakit ini di alam bebas merupakan penyakit yang khas pada tikus dan 

hewan pengerat lain yang ditularkan pada manusia (Santoso, 2009). Sedangkan 
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menurut Depkes RI (1998) penyakit pes termasuk dalam penyakit  Zoonosa. Penyakit 

ini adalah penyakit yang terdapat pada hewan rodent dan dapat menularkan pada 

manusia melaui gigitan pinjal.  

Tikus merupakan hewan yang merugikan bagi manusia. Tikus adalah hewan 

yang termasuk hewan vertebrata kecil (small vertebrate animal) yang mempunyai 

sejumlah kemampuan fisik dan intelegensi yang tinggi. Tikus hewan mengerat yang 

sangat merugikan manusia, selain merugikan tikus juga bertindak sebagai 

sumber/reservoir, penyebar (spreader) dan penular (transmitter) berbagai jenis 

penyakit (Santoso, 2009). 

Penyakit pes penyakit yang disebabkan oleh gigitan pinjal. Pinjal adalah 

hewan yang termasuk Ordo Siphonaptera, berbentuk pipih lateral (samping) lateral 

kanan kiri (dextra-sinistra,latero-lateral), pinjal dewasa berukuran 1,5 – 4 mm, 

berwarna cokelat muda atau cokelat tua, tubuh terbagi menjadi 3 bagian : kepala 

(caput, cephalus), dada (thorax) dan perut (abdomen) yang terbagi secara jelas, tidak 

bersayap, bertungkai panjang terutama sepasang tungkai belakang (mampu melompat 

tinggi dan jauh), serta dilengkapi sisir sisir pada dua tempat : Genal comb dan 

thoracal comb. Pinjal berberak aktif diantara rambut-rambut hospes. Pada tikus dan 

mencit pinjal memparasit dan berada hampir diseluruh permukaan tubuh hospes yang 

ditumbuhi rambut. Pinjal dewasa hidup sebagai parasit, yang muda (pra dewasa) 

hidup ditanah atau daun semak semak ataupun diliang liang menunggu tikus lewat 

untuk ditumpangi (Santoso, 2009). Menurut Turner et al. (1974) penyebab pes di 
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Boyolali adalah bakteri Yersinia pestis yang berkembang baik/terpelihara dalam tikus 

rumah, Rattus rattus diardii dan R. exulans sedangkan vektor yang terlibat dalam 

penularan penyakit Pes adalah pinjal Xenopsylla chepois, Stivalius cognatus, dan 

Neopsylla sondaica. Sedangkan menurut Depkes RI (1998) semua jenis tikus 

berpotensi dapat menyebabkan penyakit pes. 

Menurut Mubarak dan Chayatin (2008) rumah sehat adalah sebuah rumah 

yang dekat dengan air bersih, berjarak lebih dari 100 meter dari tempat pembuangan 

sampah, dekat dengan sarana pembersih, serta berada di tempat dimana air hujan dan 

air kotor tidak menggenang. 

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan 

kegiatannya pada usaha-usaha kebersihan/kesehatan tempat tersebut secara fisiologis, 

psikologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan serta estetika, 

antar penghuni, pengguna, dan masyarakat sekitar (Budiman, 2012). 

Trapping yaitu memasang perangkap dengan umpan tertentu yang digunakan 

untuk menangkap tikus di suatu lokasi. Sedangkan Umpan adalah makanan atau 

sesuatu yang menyerupai yang digunakan untuk memikat atau menangkap binatang 

(Azwar, 1996). 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi korelasi, yaitu mencari 

hubungan antara sanitasi rumah warga dengan jumlah tikus dan pinjal. Dengan 

rancangan penelitian Cross Sectional. penelitian ini dilaksanakan di Desa  Selo, 
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Kabupaten Boyolali. Populasi penelitian ini jumlah rumah yang ada di Desa Selo 

adalah 690 rumah, penentuan sampel menggunakan  teknik Simple Random Sampling 

didapatkan 87 rumah warga setelah itu di purposif  untuk membagi sampel ke dalam 

11 dusun. Analisis univariat yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan 

variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent) secara diskriptif. 

Analisisnya menggunakan distribusi frekuensi, dimana dilakukan dengan cara melihat 

skor atau nilai rata-rata dari variabel yang satu dengan skor rata-rata dari variabel 

yang lain. Analisa bivariat dilakukan dengan mengunakan skala pengukuran asli, 

jumlah tikus, jumlah pinjal, serta skor peniliain sanitasi rumah dengan uji Corelasi 

Pearson dengan taraf nyata atau signifikansi 𝛼 = 0,05. Data berdistribusi normal, 

maka menggunakan uji Pearson Product Moment dan analisis sub variable 

menggunakan uji Chi Square untuk mengetahui keeratan hubungan sub variable 

dengan keberadaan tikus. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas : sanitasi rumah warga.Variabel terikat, yaitu: jumlah tikus dan 

kepadatan  pinjal. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar checklist penilaian 

rumah dan lembar identifikasi tikus serta pinjal. Hasil uji coba instrumen kemudian 

dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dan keandalan (reliabel). 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Selo merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali, Jawa` Tengah. Dengan keaadan geografisnya adalah 

pegunungan. Luas wilayah  Desa Selo adalah 543 Ha dengan  jumlah  penduduk 
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2.753 jiwa. Sebagaian besar warga Desa Selo bermata pencaharian sebagai petani 

serta sebagian besar tingkat pendidikannya adalah lulusan SD (Sekolah Dasar). 

Program-program upaya pengendalian tikus terkait penyakit pes yang dilakukan 

Puskesmas Selo yaitu : trapping rutin setiap 3 bulan sekali, identifikasi tikus dan 

pinjal, serta pemeriksaan serum pada tikus. Data umur responden berdasarkan hasil 

uji statistik sebagian besar responden berumur 26 – 35 tahun, sebanyak 32 orang 

(36,8%) dan paling sedikit responden dengan umur 46 – 55 tahun dan 55 tahun ke atas 

yaitu sebanyak 18 orang (20,7%). Pekerjaan responden sebagian besar bekerja sebagai 

petani yaitu sebanyak 70 orang (80,5%) dan paling sedikit adalah responden yang 

bekerja sebagai buruh yaitu sebanyak 3 orang (3,4%). Pendidikan responden sebagian 

besar berpendidikan lulus SD yaitu sebanyak 42 orang (48,3%) dan paling sedikit 

adalah responden yang berpendidikan tidak lulus SMA yaitu sebanyak 1 orang 

(1,1%). Distribusi frekuensi sanitasi diperoleh dari pengukuran terhadap 10 item 

indikator sanitasi. Selanjutnya berdasarkan persentase skor sanitasi dibagi dengan 

total skor sanitasi ditentukan kategori sanitasi  menjadi 2 kategori yaitu memenuhi 

syarat kesehatan (x > 70%), dan tidak memenuhi syarat kesehatan (x < 70%). Sanitasi 

rumah warga menunjukkan sebagian besar warga memiliki sanitasi rumah dalam 

kategori tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu sebanyak 79 warga (90,8%) dan 

sisanya 8 sanitasi rumah warga (9.2%) memenuhi syarat kesehatan. 10 indikator 

sanitasi rumah warga dapat dilihat per item meliputi atap langit rumah, dinding 

rumah, lantai, jendela, MCK (Mandi Cuci Kakus), ventilasi, Lubang Asap Dapur, 

pencahayaan, SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah ) dan sarana pembuangan 
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sampah yaitu : sebagian besar dinding rumah warga Desa Selo permanen terbuat dari 

papan kedap air dan mudah untuk dibersihkan yaitu sebanyak 41 rumah warga 

(47,1%) dan paling sedikit adalah bukan dari tembok dinding rumahnya dan kotor 

yaitu sebanyak 15 rumah warga (17,2%). Sebagian besar lantai rumah warga Desa 

Selo permanen terbuat dari papan/anyaman bambu/plesteran yang retak/berdebu yaitu 

sebanyak 48 rumah warga (55,2%) dan paling sedikit adalah lantai rumah yang sudah 

diplester/ubin/keramik/papan, bersih dari debu dan kotoran  lainnya yaitu sebanyak 18 

rumah warga (20,7%). Sebagian besar rumah warga Desa Selo ada jendelanya yaitu 

sebanyak 80 rumah warga (92%) dan paling sedikit adalah rumah yang tidak ada 

jendelanya yaitu sebanyak 7 rumah warga (8%). Sebagian besar rumah warga Desa 

Selo ada MCK-nya, namun bukan leher angsa dibuang ke sungai/selokan yaitu 

sebanyak 47 rumah warga (54%) dan paling sedikit adalah rumah yang tidak ada 

MCK-nya yaitu sebanyak 4 rumah warga (4,6%). Sebagian besar rumah warga Desa 

Selo ada ventilasinya dengan luas ventilasi permanen (berdebu, bersawang)  < 10% 

dari luas lantai yaitu sebanyak 49 rumah warga (56,3%) dan paling sedikit adalah 

rumah yang ada ventilasinya dengan luas ventilasi permanen (bersih dari debu dan 

kotoran lainnya) > 10% dari luas lantai yaitu sebanyak 10 rumah warga (11,5%). 

Sebagian besar rumah warga Desa Selo ada lubang ventilasi dapur (berdebu, sulit 

dibersihkan) < 10%  dari luas lantai dapur yaitu sebanyak 44 rumah warga (50,6%) 

dan paling sedikit adalah rumah yang ada lubang ventilasi dapur >10%  dari luas 

lantai dapur (asap keluar dengan sempurna, mudah dibersihkan) atau ada peralatan 

lain yang sejenis yaitu sebanyak 12 rumah warga (13,8%). Sebagian besar rumah 
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warga Desa Selo pencahayaannya kurang terang, sehingga kurang jelas untuk 

dipergunakan membaca dengan normal yaitu sebanyak 56 rumah warga (64,4%) dan 

paling sedikit adalah rumah yang tidak terang pencahayaannya (tidak dapat digunakan 

untuk membaca) yaitu sebanyak 11 rumah warga (12,6%). Sebagian besar rumah 

warga Desa Selo ada SPAL-nya, yang dialirkan ke selokan terbuka yaitu sebanyak 40 

rumah warga (46%) dan paling sedikit adalah rumah yang ada SPAL-nya, yang 

diresapkan tetapi tidak mencemari sumber air (jarak dengan sumber air > 10 meter) 

yaitu sebanyak 1 rumah warga (1,1%). Sebagian besar rumah warga Desa Selo ada 

SPS-nya (Sarana Pembuangan Sampah), yang kedap air dan tidak bertutup yaitu 

sebanyak 40 rumah warga (46%) dan paling sedikit adalah  rumah yang ada SPS-nya, 

yang kedap air dan bertutup yaitu sebanyak 3 rumah warga (3,4%). 

Dusun dengan frekuensi tikus tertinggi adalah Dusun Senet yaitu sebanyak 29 

ekor (14,65%), berdasarkan data Cakupan Lingkungan Sehat Kecamatan Selo (2011) 

khususnya Desa Selo cakupan  rumah sehat  Dusun Senet  dibawah standar sanitasi 

rumah sehat < 70% yaitu hanya 18,18% dan distribusi terendah jumlah terdapat pada 

dusun Sepadan Nongko yaitu sebanyak 10 ekor (5,05%), berdasarkan data Cakupan 

Lingkungan Sehat Kecamatan Selo (2011) cakupan  rumah sehat  Dusun Sepadan  

Nongko adalah 80,77% diatas standar sanitasi rumah sehat ≥ 70%. Selanjutnya 

berdasarkan persentase jumlah tikus yang tertangkap dengan jumlah perangkap yang 

dipasang, maka Desa Selo  merupakan wilayah dengan kepadatan tikus tinggi (sukses 

trap ≥ 7% trap yang dipasang) dan jenis tikus Rr. diardii  adalah jenis tikus paling 

banyak  di Desa Selo yang berjumlah 152 ekor (76,8%), sedangkan tikus jenis R. 
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exulans sebanyak 18 ekor (9,09%) dan tikus berjenis Suncus murinus sebanyak 28 

ekor (14,14%) serta Dusun dengan frekuensi pinjal tertinggi adalah Dusun Senet yaitu 

sebanyak 25 ekor (12,63%) dan distribusi terendah terdapat pada Dusun Sepadan Lor 

yaitu sebanyak 11 ekor (5,56%). Selanjutnya berdasarkan persentase indeks pinjal, 

maka  Desa Selo merupakan wilayah dengan kepadatan pinjal tinggi (indeks pinjal > 

2). Adapun jenis pinjal yang ada di Desa Selo. jenis pinjal yang paling banyak  di 

Desa Selo adalah jenis pinjal  Xenopsylla cheopis sebanyak 114 ekor (57,6%). Pinjal 

jenis Stivalus cognatus sebanyak 75 ekor (37,9%) dan jumlah yang paling sedikit 

adalah N. soan sebanyak 9 ekor (4,6%). Jenis pinjal yang ditemukan di Desa Selo 

adalah Xenopsylla cheopis dengan karakteristik : kepala membulat dan tidak ada 

comb pada bagian genal, prenatal, maupun abdominal, terdapat Mesopleural rod, 

Ocular bristle di depan oceli. Stivalus cognatus dengan karakteristik :kepala hanya 

sisir prenatal, tepi Sterna posterior, vii membulat, Bulga spermateka bulat 

memanjang, hilla pendek membengkok. N. soan dengan karakteristik : kepala pendek 

dengan bagian depan kepala membulat, bulu sisir genal 1 bagian depan lebih pendek 

dari pada bulu sisir 2 (Santoso, 2009). 

Hasil analisis korelasi Pearson Product Moment hubungan sanitasi dengan 

jumlah tikus diperoleh nilai rhitung sebesar -0,060 dengan signifikansi 0,581 > p-value 

(0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat 

hubungan sanitasi rumah warga dengan jumlah tikus. Koefisien korelasi menunjukkan 

nilai negatif, maka arah  hubungan sanitasi dengan jumlah tikus adalah berlawanan 

yaitu semakin baik sanitasi rumah warga maka semakin rendah jumlah tikus. Hasil 
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sanitasi rumah warga sejalan dengan pendapat Mubarak dan Chayatin (2008) yang 

menyatakan rumah harus baik sanitasinya agar dapat dikatakan rumah sehat yaitu 

sebuah rumah yang dekat dengan air bersih, berjarak lebih dari 100 meter dari tempat 

pembuangan sampah, dekat dengan sarana pembersih, serta berada di tempat dimana 

air hujan dan air kotor tidak menggenang. Dan juga sejalan dengan pendapat 

Priyambodo (2006) perkembangbiakan tikus tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

sanitasi rumah akan tetapi ada beberapa faktor lain yaitu: 1) Jenis Makanan: tikus 

memiliki kecenderungan untuk makan makanan yang disenangi manusia yaitu, 

karbohidrat, protein, lemak, serta akan membuat sarang yang tidak jauh dari sumber 

makanan  dan sumber air. 2) Susunan Barang: barang yang tidak tersusun dengan  

rapi akan menyebabkan tikus mudah untuk membuat sarang atau tempat 

persembunyian. Barang barang harus disusun pada rak-rak dengan ketinggian 30 cm 

dari permukaan lantai. 3) Suhu dan kelembaban suhu dan kelembaban yang paling 

disukai tikus adalah berkisar antara 20
0
 C - 30

0
  C, sedang untuk kelembaban 80% - 

90%. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah tikus di Desa selo adalah kondisi di 

sekitar rumah yang penuh dengan semak belukar, dekat dengan lahan persawahaan 

sehingga kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah tikus, 

karena tikus suka bersarang, memakan sayuran dan berlindung di semak belukar 

ataupun di areal persawahan, membuat lubang/sarang di tanah, hidup di luar rumah, 

gudang bawah tanah dan saluran dalam tanah/riol/got. Hal itu menjadi faktor  tikus 

sering berada di luar rumah daripada di dalam rumah karena ketersediaan makanan 

dan tempat minum lebih banyak di luar rumah. Angka pertumbuhan tikus yang tinggi 
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di Desa Selo tidak dikendalikan secara baik oleh pihak puskesmas Selo, sebagai 

contoh trapping (penangkapan tikus) hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali, hal ini 

menyebabkan perkembangan dan jumlah tikus di Selo tetap tinggi. Sehingga yang 

menyebabkan populasi tikus tinggi di Desa Selo bukan faktor sanitasi rumah akan 

tetapi dipengaruhi oleh faktor lain dari lingkungan sekitar : adanya semak belukar di 

sekitar rumah, banyaknya sumber makanan yang ada di luar rumah (sayuran di 

ladang), perkembangbiakan tikus yang sangat cepat dan jumlahnya banyak.  

Hasil analisis korelasi  Pearson Product Moment hubungan sanitasi dengan 

kepadatan pinjal diperoleh nilai rhitung sebesar -0,063 dengan signifikansi 0,565 > p-

value (0,05) maka  Ho  diterima  dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat hubungan sanitasi rumah warga dengan kepadatan pinjal.Koefiesien 

korelasi menunjukkan nilai negatif, maka arah  hubungan sanitasi dengan kepadatan 

pinjal adalah berlawanan yaitu semakin baik sanitasi rumah warga maka semakin 

rendah kepadatan pinjal. Santoso (2009) pinjal hidup dengan cara memparasit dan 

berada hampir diseluruh permukaan tubuh hospes (tikus dan mencit) yang ditumbuhi 

rambut. Pinjal dewasa hidup sebagai parasit, yang muda  (pra dewasa) hidup ditanah 

atau daun semak-semak ataupun di liang liang menunggu tikus lewat untuk 

ditumpangi. Jumlah populasi tikus yang tinggi menjadi faktor pendukung tingginya 

jumlah pinjal. Karena tikus merupakan tempat hidup (hospes) bagi pinjal serta 

mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah tikus. Contoh, pinjal Xenopsylla 

cheopis yang apabila dapat makanan pada inangnya (tikus) bisa hidup selama 38 hari 

dan apabila tinggal pada lingkungan yang lembab dapat hidup selama 100 hari 
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(Sucipto, 2011). Tidak adanya hubungan sanitasi rumah dengan keberadaan pinjal 

dipengaruhi oleh perilaku tikus di Desa Selo yang lebih senang bertempat tinggal di 

luar rumah karena ketersediaan makanan dan tempat minum lebih banyak, tempat 

tinggal di luar rumah yang nyaman daripada di dalam rumah, serta keadaan sanitasi 

rumah warga yang sebagian besar sudah memenuhi syarat kesehatan sehingga hal ini 

juga mempengaruhi keberadaan pinjal. Budiman (2012) Umur pinjal dapat mencapai 

1 tahun lebih. Di Indonesia dan di daerah tropis lainnya dikenal jenis Xenopsylla 

cheopis  merupakan faktor utama penyakit pes. Umur pinjal 1-3 bulan, pada 

temperatur rendah relatif lebih lama dan berdasarkan analisis Chi Square diketahui 

bahwa semua sub variabel sanitasi rumah tidak terdapat hubungan dengan jumlah 

tikus (p-value > 0,05), p-value atap/langit (0,625), ventilasi (1,000), dinding (0,681), 

lantai (0,699), jendela (0,199), MCK (0,641), SPAL (0,449), LAD (0,743), 

pencahayaan (0,442), SPS (1,000).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nikyria (2012), 

yang meneliti hubungan antara faktor sanitasi lingkungan fisik rumah dan keberadaan 

tikus dengan kejadian Leptospirosis di Kota Semarang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan dengan kejadian Leptospirosis 

adalah variabel keberadaan genangan air (OR=11,769; 95%CI=2,919-47,458; p< 

0,0001) dan keberadaan tikus di dalam maupun di luar rumah (OR=10,545; 

95%CI=1,227-0,662; p = 0,030). Sedangkan variabel kondisi selokan rumah, kondisi 

sanitasi rumah, keberadaan hewan peliharaan dan riwayat kontak dengan air selokan 

tidak berhubungan dengan kejadian Leptospirosis. 
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E. SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan  

1. Tingkat kepadatan tikus di Desa Selo masuk dalam kategori kepadatan tinggi, 

198 ekor dari 500 trapping yang dipasang (sukses trap 39,6% ≥ 7%) dengan 

tikus yang ditemukan masuk ke dalam jenis Rr. diardii, Suncus murunis, Rattus 

exulans.  

2. Jumlah pinjal di Desa Selo masuk kategori tinggi (indeks pinjal > 2) dengan 

pinjal yang ditemukan termasuk ke dalam jenis Xenopsylla cheopis, Stivalus 

cognatus, N. soan. 

3. Distribusi frekuensi sanitasi rumah warga menunjukkan sebagian besar warga 

memiliki sanitasi rumah dalam kategori tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu 

sebanyak 79 warga (90,8%). 

4. Tidak terdapat hubungan sanitasi rumah warga dengan jumlah tikus di Desa  

Selo Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali (r hitung -0,060 dengan signifikansi 

0,581 > p-value (0,05). 

5. Tidak terdapat hubungan sanitasi rumah warga dengan kepadatan pinjal di 

Desa  Selo Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali (r hitung sebesar -0,063 

dengan signifikansi 0,565 > p-value (0,05). 

6. Tidak terdapat hubungan atap/langit (p=0,625 dengan OR=0,606); ventilasi 

(p=1,000 dengan OR=0,875); dinding (p=0,681 dengan OR=1,231); lantai 

(p=0,699 dengan OR=1,405);  jendela (p=0,199 dengan OR=0,857); Mandi 

Cuci Kakus (p=0,641 dengan OR=0,647); SPAL (Saluran Pembuangan Air 
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Limbah) (p=0,449 dengan OR=2,746); lubang asap dapur (p=0,734 dengan 

OR=1,388); pencahayaan (p=0,442 dengan OR=2,948); sarana pembuangan 

sampah (p=1,000 dengan OR=1,191). 

b. Saran  

Diharapkan lebih memberikan banyak informasi dan sosialisai tentang 

pentingnya memelihara sanitasi rumah dan meningkatkan program pengendalian 

populasi tikus. Diharapkan bisa lebih meningkatkan kepedulian terhadap keadaan 

lingkungan di sekitar rumah serta memperbaiki sanitasi yang masih belum 

memenuhi kesehatan. Peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

mengganti variabel penelitian ini dengan variabel lainnya, misalnya variabel 

lingkungan di sekitar rumah serta variabel perilaku warga di Desa Selo agar 

diperoleh gambaran yang lebih luas tentang pengendalian tikus. Peneliti lain bisa 

menambahkan indikator lain yang terkait hubungan sanitasi rumah dengan 

keberadaan tikus dan pinjal agar informasi yang didapatkan lebih luas. 
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