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ABSTRAK 

 

Tikus merupakan binatang pengerat yang mempunyai peran sebagai penyebar penyakit. 

Desa Lencoh Kecamatan Selo adalah desa yang selalu menjadi lokasi penangkapan tikus. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis hubungan perilaku masyarakat tentang kebersihan lingkungan 

dengan keberadaan tikus di Desa Lencoh. Metode penelitian ini menggunakan rancangan 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini sebanyak 876 KK. 

Pengambilan sampel dengan simple random sampling sebanyak 90 KK. Uji statistik 

menggunakan chi square dengan taraf signifikan α=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan perilaku masyarakat dalam membersihkan lingkungan rumah (p-value=0,000), 

membersihkan dapur (0,001), merapikan barang (p-value=0,030), dan tidak ada hubungan 

membersihkan saluran pembuangan air limbah (p-value=0,100), serta membuang sampah (p-

value=0,262) dengan keberadaan tikus. Disarankan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

perilaku hidup bersih dan sehat, serta instansi kesehatan terkait supaya meningkatkan program 

preventif dan promotif tentang kebersihan lingkungan dan melakukan pengendalian tikus yang 

memungkinkan membawa penyakit di Desa Lencoh Kecamatan Selo. 

Kata Kunci : Perilaku Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, Keberadaan Tikus 

 

ABSTRACT 

 

Rat is rodent animal which has way for disseminator of disease. Lencoh Village Selo 

Subdistric is the village that always be a location for the arrest of the rat. This research is to 

analyze the relation between the society behavior of hygiene environment and the existence of rat 

in Lencoh Village. This research method are obsevational with design cross sectional. The 

population of this research were 876 heads of families. Sampling with simple random sampling 

as many as 90 heads of families. Statistical testusing the chi-square with significance level 

α=0.05. The result of this research show that there is relationship between the society behavior 

in hygiene environment of house (p-value=0,001), cleaning the kitchen (p-value=0,001), neating 

the goods (p-value=0,030), and there is no relationship the environment hyiene the duet of 

disposal cess pool water (p-value=0,262) with the exsistence of the rat. The suggestion for the 

citizen is to nercase the awarness of the clanness and healthy the life behavior. For the related of 

instance of the health should increase the preventive and promotive program about hygiene 

environment and control the rat which have possibility carry the ilness in Lencoh Village. 

Key word : Society behavior, environment hygiene, the exsistence of rat 
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PENDAHULUAN 

Tikus atau rodentia berasal dari 

bahasa latin “rodere” yang mempunyai arti 

mengerat, jadi tikus merupakan binatang 

pengerat. Oleh karena kebiasaan tikus yang 

suka mengerat benda-benda disekitarnya, 

maka tikus menjadi berperan sebagai hama 

di daerah pertanian maupun perkotaan. 

Selain itu, tikus juga mempunyai peran 

sebagai penyebar penyakit. Penyakit yang 

disebarkan oleh tikus antara lain adalah 

penyakit pes, leptospirosis, demam semak 

(shrup typhus), salmonellosis 

(muntaber/tifus), radang otak, dan lain 

sebagainya (Suyanto, 2006). 

Di Indonesia ditemukan enam jenis 

penyakit zoonosis yang ditularkan oleh 

tikus. Penyakit tersebut adalah pes, 

schistosomiasis, demam semak, 

leptospirosis, meningitis eosinofilik, dan 

echinostomiasis (Nurisa dan Ristiyanto, 

2004). Di Kabupaten Boyolali, keberadaan 

tikus selalu menjadi perhatian khusus 

dikarenakan Kabupaten Boyolali merupakan 

salah satu daerah fokus pes selain 

Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur 

dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) (Dinkes 

Boyalali, 2014). 

Berdasarkan data sekunder dari 

Puskesmas Selo (2014), di Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali selalu dilakukan 

trapping atau penangkapan tikus secara 

berkala pada tahun 2010-2013. Desa yang 

selalu menjadi lokasi trapping adalah Desa 

Lencoh, sedangkan untuk desa lainnya 

hanya dilakukan secara bergiliran dan tidak 

tetap. Hasil trapping di Desa Lencoh pada 

tahun 2010 (137 tikus), 2011 (162 

tikus),2012 (158 tikus), dan 2013 (70 tikus). 

Dari hasil trapping tersebut, ditemukan 

serologi positif penyakit pes pada tahun 

2012 sebanyak 5 tikus.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mayasari (2013), menyimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan kepadatan tikus dengan 

kondisi lingkungan fisik rumah yang tidak 

memenuhi kriteria rumah sehat. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Raharjo dan 

Ramadhani (2012), menyatakan bahwa 

tingginya kepadatan tikus disebabkan karena 

adanya tanaman sayuran dan tanaman 

palawija, serta tanaman besar lainnya seperti 

bambu dan tanaman kayu keras yang dapat 

digunakan hewan kecil seperti tikus untuk 

bersarang dan berkembang-biak. 

Dari hasil survey pendahuluan di 

Desa Lencoh pada bulan Mei tahun 2014, 

diketahui bahwa perilaku masyarakat 

terhadap kebersihan lingkungan masih 

sangat rendah. Banyak rumah-rumah semi 

permanen yang kondisi kebersihannya 

belum terjaga dengan baik. Perilaku 

masyarakat yang masih kurang menjaga 

kebersihan seperti: perilaku membersihkan 

dapur, merapikan atau menata tumpukan-

tumpukan barang, membersihkan saluran 

pembuangan air limbah rumah tangga, dan 

juga perilaku membuang sampah. Keadaan 

rumah dengan perilaku masyarakatnya 

tersebut sangat memungkinkan bisa menjadi 

sarang untuk hewan yang menjadi 

persebaran penyakit yaitu tikus. 

Perilaku yang membuat kondisi 

lingkungan menjadi buruk tersebut dapat 

menunjang perkembangbiakan tikus dan 

pinjal di masyarakat. Hal itu sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Arumsari, 

Sutiningsih, dan Hestiningsih (2012), bahwa 

kondisi lingkungan rumah yang kurang baik 

atau bahkan buruk sangat mendukung dan 

cocok untuk perkembangbiakan binatang 

seperti tikus. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan perilaku masyarakat 

tentang kebersihan lingkungan dengan 

keberadaan tikus di Desa Lencoh, 
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Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

yaitu menganalisis hubungan perilaku 

masyarakat dalam membersihkan dapur, 

menata barang, membersihkan SPAL rumah 

tangga, dan perilaku dalam membuang 

sampah dengan keberadaan tikus 

 

METODE 

penelitian ini adalah penelitian 

observasional dengan rancangan cross 

sectional, yaitu untuk mengetahui hubungan 

antara perilaku masyarakat tentang 

kebersihan lingkungan dengan keberadaan 

tikus dan kejadian pes. 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh jumlah Kepala 

Keluarga (KK) di Desa Lencoh, yaitu 

sebanyak 876 KK.Dalam menentukan 

jumlah sampel dilakukan penghitungan 

sampel yang diperoleh berdasarkan rumus 

(Notoatmodjo, 2005) sebagai berikut: 

n = 
 

        
 = 

   

            
 

n = 
   

            
= 

   

      
 

n = 
   

    
 = 89,47 = 90 

Berdasarkan penghitungan rumus diatas, 

diperoleh sampel penelitian sebanyak 90 

KK. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik simple 

random sampling. 

Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas: Perilaku masyarakat 

tentang kebersihan lingkungan, adalah 

tindakan masyarakat untuk memelihara 

dan membersihkan lingkungan, yang 

meliputi (a). Perilaku membersihkan 

lingkungan rumah adalah tindakan 

masyarakat untuk memelihara dan 

membersihkan lingkungan baik di dalam 

maupun di luar rumah. (b). Perilaku 

membersihkan dapur adalah tindakan 

masyarakat dalam upaya menjaga 

kebersihan lingkungan dapur setelah 

menggunakan dapur. (c). Perilaku 

merapikan atau menata barang adalah 

tindakan masyarakat dalam menaruh 

barang yang dapat berpotensi menjadi 

sarang tikus secara ringkas, tertata dan 

rapi. Adapun barang-barang yang 

dimaksud seperti kardus, karung, dan 

tumpukan buku. (d). Perilaku 

membersihkan SPAL adalah tindakan 

yang dilakukan masyarakat dalam upaya 

menjaga kebersihan dan kelancaran 

saluran air limbah rumah tangga yang 

berada di lingkungan luar rumah. (e). 

Perilaku membuang sampah adalah 

tindakan yang dilakukan masyarakat 

untuk menjaga lingkungan dalam dan 

luar rumah tetap bersih dan bebas dari 

sampah berserakan dengan cara 

membuang sampah pada tempatnya dan 

tidak membiarkannya menumpuk di area 

lingkungan rumah. 

2. Variabel terikat: Keberadaan tikus, 

adalah terdapatnya tikus atau jejak-jejak 

tikus di dalam rumah masyarakat 

Jenis data yang dikumpulkan adalah 

data data kualitatif (wawancara kepada 

responden mengenai perilaku kebersihan 

mereka dan juga dari observasi terkait 

kondisi kebersihan rumahnya). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner dan checklist. 

Pengolahan data pada penelitian ini 

melalui tahap editing, entry, coding, dan 

tabulating. Data yang terkumpul untuk 

kemudian dilakukan analisis univariat, 

dengan distribusi frekuensi yaitu 

menggambarkan variabel bebas dan variabel 

terikat secara deskriptif dengan melihat hasil 

distribusi dan persentase dari setiap variabel 

dan analisis bivariat dengan menggunakan 

uji statistika Chi squareuntuk mengetahui 

hubungan dua variabel yang diteliti. 
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Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan 

Tingkat pendidikan 

 

Karakteristik 
Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Umur Responden 

 15-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65-74 

 75-84 

8 

24 

27 

16 

10 

3 

2 

8,9 

26,7 

30,0 

17,8 

11,1 

3,3 

2,2 

Total 90 100 

Jenis Kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

47 

43 

52,2 

47,8 

Total 90 100 

Pekerjaan 

 Tidak Bekerja 

 Petani 

 Wiraswasta 

 Pelajar 

4 

81 

1 

4 

4,4 

90 

1,1 

4,4 

Total 90 100 

Tingkat 

Pendidikan 

 Tidak Sekolah 

 SD 

 SMP 

 SMA 

20 

50 

12 

8 

22,2 

55,6 

13,3 

8,9 

Total 90 100 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Berdasarkan tabel 1 dapat 

diketahui bahwa frekuensi umur 

responden terbanyak adalah 35-44 tahun 

yaitu sebanyak 27 responden (30,0%), 

sedangkan frekuensi paling sedikit 

adalah responden yang berumur 75-84 

tahun yaitu hanya terdapat 2 responden 

(2,2%). Selanjutnya untuk perbandingan 

jenis kelamin responden laki-laki dan 

perempuan pada penelitian ini hampir 

sama. Responden yang berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sebanyak 47 responden 

(52,2%), kemudian responden yang 

berjenis kelamin perempuan 

frekuensinya lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan responden laki-

laki, yaitu sebanyak 43 responden 

(47,8%). 
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Jika dilihat karakteristik 

responden berdasarkan pekerjaan dapat 

diketahui bahwa sebagian besar 

responden mempunyai mata pencaharian 

atau bekerja sebagai petani, yaitu 81 

orang (90%), sedangkan paling sedikit 

adalah responden yang pekerjaannya 

sebagai wiraswasta, yaitu hanya terdapat 

1 orang (1,1%). Sedangkan berdasarkan 

tingkat pendidikan, dapat diketahui 

bahwa paling banyak responden yang 

diwawancarai mempunyai latar belakang 

pendidikan SD. Adapun responden yang 

berpendidikan SD tersebut yaitu 

sebanyak 50 orang (55,6%), sedangkan 

paling sedikit adalah responden yang 

berpendidikan sampai SMA, yaitu hanya 

8 orang (8,9%). 

 

 

Tabel 2. Gambaran Perilaku Masyarakat tentang Kebersihan Lingkungan 

 

Katagori 
Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Membersihkan Lingkungan Rumah 

Baik 37 41,1 

Buruk 53 58,9 

Total 90 100 

Membersihkan Dapur 

Baik 24 26,7 

Buruk 66 73,3 

Total 90 100 

Menata barang 

Baik 17 18,9 

Buruk 73 81,1 

Total 90 100 

Membersihkan SPAL 

Baik 16 17,8 

Buruk 74 82,2 

Total 90 100 

Membuang sampah  

Baik 22 24,2 

Tidak 68 75,6 

Total 90 100 

Keberadaan Tikus 

Ada 79 87,8 

Tidak ada 11 12,2 

Total 90 100 
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B. Analisis Univariat 

1. Perilaku Masyarakat tentang 

Kebersihan Lingkungan 

Berdasarkan tabel 2, dapat 

diketahui bahwa responden beserta 

anggota keluarganya sebagian besar 

berperilaku buruk terhadap 

kebersihan lingkungan rumah. 

Adapun yang berperilaku buruk 

tersebut sebanyak 53 orang (58,9%), 

dan yang berperilaku baik hanya 37 

orang (41,1%).  

2. Perilaku Masyarakat dalam 

Membersihkan Dapur 

Tabel 2 menggambarkan 

hasil analisis terhadap perilaku 

membersihkan dapur diketahui 

bahwa perilaku responden  dan 

anggota keluarganya sebagian besar 

adalah buruk. Dari 90 responden, 

yang berperilaku buruk terhadap 

kebersihan dapur sebanyak 66 orang 

(73,3%) dan yang berperilaku baik 

terhadap kebersihan dapurnya yaitu 

hanya 24 orang (26,7%). 

3. Perilaku Masyarakat dalam 

Menata Barang 
Tabel 2 pada perilaku menata 

barang dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden 

mempunyai perilaku buruk dalam hal 

penataan barang. Perilaku buruk 

tersebut yaitu responden tidak 

menata barang secara ringkas, 

tertata, dan rapi. Adapun responden 

dengan perilaku buruk tersebut 

sebanyak 73 (81,1%) dan responden 

yang berperilaku baik dalam 

penataan barang hanya 17 orang 

(18,9%). 

4. Perilaku Masyarakat dalam 

Membersihkan SPAL 
Berdasarkan tabel 2, 

diketahui bahwa sebagian besar 

responden berperilaku buruk. 

Responden yang berperilaku buruk 

yaitu tidak membersihkan SPAL 

minimal 1X dalam seminggu, 

Adapun responden yang berperilaku 

buruk sebanyak 74 orang (82,2%) 

dan yang berperilaku baik 16 orang 

(17,8%). 

5. Perilaku Masyarakat dalam 

Membuang Sampah 
Berdasarkan tabel 2, 

diketahui bahwa sebagian besar 

responden tidak membuang sampah 

pada tempatnya, artinya responden 

tersebut berperilaku buruk. 

Responden yang berperilaku buruk 

sebanyak 68 orang (75,6%) dan yang 

berperilaku baik dengan membuang 

sampah pada tempatnya hanya 22 

orang (24,4%). 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat Perilaku Masyarakat tentang Kebersihan 

Lingkungan dengan Keberadaan Tikus dan Kejadian Pes 

 

Variabel 
Keberadaan Tikus 

P-value 

Membersihkan Lingkungan 

Rumah 
0,000 

Membersihkan Dapur 0,001 

Menata Barang 0,030 

Membersihkan SPAL 0,100 

Membuang Sampah 0,262 
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C. Analisis Bivariat 

1. Hubungan Perilaku Masyarakat 

tentang Kebersihan Lingkungan 

dengan Keberadaan Tikus 

Berdasarkan hasil uji Chi 

square tabel 3, didapatkan nilai p-

value (0,00<0,05), yang berarti 

hipotesis pada penelitian ini 

diterima. Hasil tersebut 

menunjukkan adanya hubungan 

antara perilaku masyarakat dalam 

membersihkan lingkungan rumah 

dengan keberadaan tikus. Adanya 

hubungan antara perilaku masyarakat 

tentang kebersihan lingkungan 

rumah dengan keberadaan tikus 

tersebut dikarenakan memang 

kondisi lingkungan rumah 

masyarakat di Desa Lencoh 

tergolong kotor dengan didukung 

perilaku masyarakatnya yang buruk 

mengenai kebersihan lingkungan. 

Kondisi lingkungan yang 

buruk tersebut membuat tikus 

banyak yang hidup dan membuat 

sarang di rumah masyarakat Desa 

Lencoh. Hasil uji hubungan ini 

sejalan dengan penelitian Arumsari, 

Sutiningsih, dan Hestiningsih (2012), 

bahwa kondisi lingkungan rumah 

yang kurang baik atau bahkan buruk 

sangat mendukung dan cocok untuk 

perkembangbiakan binatang seperti 

tikus. 

Terdapatnya hubungan pada 

variabel perilaku masyarakat dalam 

membersihkan lingkungan rumah 

dengan keberadaan tikus disebabkan 

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

penyebabnya antara lain karena tikus 

cenderung bersarang di dalam rumah 

dengan didukung kondisi dalam 

rumah masyarakat Desa Lencoh 

yang tidak bersih. Analisis tersebut 

sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Raharjo dan 

Ramadhani (2012), bahwa tikus 

rumah (Rattus tanezumi) dan juga 

tikus lainnya banyak yang tertangkap 

di dalam rumah. 

Adanya hubungan terkait 

perilaku masyarakat dalam 

membersihkan lingkungan rumah 

dengan keberadaan tikus juga 

diperkuat oleh hasil penelitian 

Maulana, Rahma, Raharjo, dan 

Paramita (2011), apabila persediaan 

makanan bagi tikus di perkebunan 

habis, maka tikus dapat bermigrasi 

atau pindah tempat ke pemukiman. 

Selain itu, jika tidak pada musim 

panen, tikus juga akan berpindah ke 

pemukiman atau rumah penduduk 

untuk mencari makanan. Biasanya 

pemukiman yang menjadi tempat 

pindah tikus adalah pemukiman yang 

padat penduduk dengan didukung 

sanitasi yang kurang baik dan 

kondisi rumah yang tidak rat proof. 

Analisis lain yang 

menyebabkan adanya hubungan 

perilaku masyarakat dalam 

membersihkan lingkungan rumah 

dikarenakan di sekitar rumah 

penduduk atau masyarakat di Desa 

Lencoh banyak tersedia makanan 

untuk tikus. Hasil analisis itu sejalan 

dengan teori dari penelitian Raharjo 

dan Ramadhani (2012), bahwa tikus 

sering ditemukan di sekitar rumah 

karena tikus-tikus tersebut 

merupakan tikus yang mempunyai 

habitat di pemukiman. Selain itu, 

tikus-tikus tersebut sudah 

beradaptasi dengan aktivitas 

kehidupan manusia. Serta 
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menggantungkan hidupnya (terkait 

pakan dan tempat tinggal) pada 

kehidupan manusia. 

2. Hubungan Perilaku Masyarakat 

dalam Membersihkan Dapur 

dengan Keberadaan Tikus  

Berdasarkan tabel 3, uji Chi 

square pada variabel perilaku 

membersihkan dapur dengan 

keberadaan tikus didapatkan p-value 

(0,001<0,05), yang berarti hipotesis 

pada penelitian ini diterima. Hasil 

tersebut menunjukkan adanya 

hubungan antara perilaku masyarakat 

dalam membersihkan lingkungan 

rumah dengan keberadaan tikus. 

Perilaku masyarakat di Desa 

Lencoh dalam membersihkan dapur 

pada dasarnya tergolong buruk. 

Banyak dapur-dapur yang kotor, 

berantakan, dan peralatan-peralatan 

di dalamnya tidak tersusun dengan 

rapi serta tidak diletakkan pada 

tempatnya. Selain itu, lantai dapur 

masyarakat kebanyakan belum 

disemen atau masih terbuat dari 

tanah, sehingga menjadikan dapur 

semakin terlihat kotor. Dari keadaan 

tersebut menjadikan adanya 

hubungan antara perilaku masyarakat 

dalam membersihkan dapur dengan 

keberadaan tikus.  

Adanya hubungan kedua 

variabel tersebut dikarenakan di 

dalam dapur banyak tersedia 

makanan yang bisa digunakan atau 

diambil tikus sebagai makanannya. 

Analisis tersebut diperkuat oleh teori 

Pramono (2009), bahwa faktor 

pendukung keberadaan tikus salah 

satunya adalah tersedianya makanan 

bagi tikus. Selain karena tersedianya 

makanan, analisis yang 

mengakibatkan adanya hubungan 

yaitu karena kondisi kebersihan 

dapurnya yang tergolong buruk, 

sehingga hasilnya ada hubungan 

antara perilaku masyarakat dalam 

membersihkan dapur dengan 

keberadaan tikus. 

3. Hubungan Perilaku Masyarakat 

dalam Menata Barang dengan 

Keberadaan Tikus  
Tabel 3 menunjukkan hasil 

uji Chi square pada variabel perilaku 

menata barang keberadaan tikus 

mempunyai nilai p-value 

(0,030<0,05), yang berarti hipotesis 

pada penelitian ini diterima. Hasil 

tersebut menunjukkan adanya 

hubungan antara perilaku masyarakat 

dalam merapikan atau menata barang 

dengan keberadaan tikus. 

Hasil tersebut dapat diartikan 

ada hubungan antara perilaku menata 

barang dengan keberadaan tikus. 

Adanya hubungan tersebut 

dipengaruhi oleh kondisi barang 

yang tersedia di dalam masing-

masing rumah masyarakat. Barang-

barang tersebut yaitu ada barang 

yang tidak disukai tikus untuk 

bersarang dan ada barang yang 

disukai tikus untuk tempat bersarang. 

Adapun barang yang disukai tikus 

untuk tempat bersarang seperti 

tumpukan baju-baju yang kondisinya 

berserakan namun tidak disukai tikus 

sebagai makanannya, dan barang 

yang disukai tikus untuk tempat 

bersarang, seperti tumpukan buku 

dan karung-karung yang berisi padi 

yang dapat dijadiakan tikus sebagai 

makanan. 

Menurut teori Soejoedi 

(2005), meningkatkan sanitasi 

tempat penyimpanan alat atau barang  
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yang dapat digunakan tikus sebagai 

tempat persembunyiannya dapat 

menjadikan tikus tidak suka tinggal. 

Hal itu diartikan apabila di dalam 

rumah terdapat banyak barang-

barang yang tidak diperhatikan 

kondisinya, maka dapat menarik 

tikus untuk bersarang di dalamnya. 

Mengingat bahwa di dalam rumah 

masyarakat Desa Lencoh banyak 

barang-barang yang kondisinya tidak 

terjaga, maka teori tersebut 

mendukung adanya hubungan antara 

perilaku masyarakat dalam menata 

barang dengan keberadaan tikus di 

Desa Lencoh. 

4. Hubungan Perilaku Masyarakat 

dalam Membersihkan SPAL 

dengan Keberadaan Tikus  
Berdasarkan tabel 4, pada 

variabel perilaku membersihkan 

SPAL dengan keberadaan tikus 

didapatkan nilai p-value 

(0,100>0,05), sehingga hipotesis 

pada penelitian ini ditolak. Hasil 

tersebut menunjukkan tidak adanya 

hubungan antara perilaku masyarakat 

dalam membersihkan Saluran 

Pembuangan Air Limbah (SPAL) 

dengan keberadaan tikus. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan 

teori dari Pramono (2009), bahwa 

lokasi yang paling disukai tikus 

sebagai tempat persembunyian 

antara lain adalah sekitar aliran air 

atau irigasi, got atau selokan, waduk 

irigasi, dan juga sungai. 

Berdasarkan analisis pada 

penelitian ini, terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan tidak 

adanya hubungan kedua variabel 

tersebut, antara lain adalah kondisi 

SPAL dan juga letak SPAL. 

Meskipun masyarakat sebagian besar 

masyarakat Desa Lencoh tidak 

membersihkan SPAL, namun kondisi 

SPAL cukup baik, yaitu terbuat dari 

semen dan cukup terang. Selanjutnya 

untuk letak SPAL tersebut juga 

terbuka di luar rumah berdekatan 

dengan jalan, sehingga tikus tidak 

banyak yang membuat tempat 

persembunyian di SPAL tersebut.  

Hasil analisis penyebab tidak 

adanya hubungan antar kedua 

variabel tersebut diperkuat oleh teori 

Suyanto (2006), yang menyatakan 

bahwa tikus tidak pernah melewati 

daerah terbuka apalagi pada saat 

terang benderang kecuali terpaksa. 

Hal itu dikarenakan naluri dari tikus 

dapat di malam hari. Sehingga jika 

dihubungkan kembali dengan 

penelitian ini, walaupun pada malam 

hari, tikus tetap jarang yang 

membuat sarangatau bersembunyi di 

SPAL tersebut dikarenakan kondisi 

SPAL terbuka. Selain itu, mengingat 

bahwa lokasi SPAL berada di sekitar 

rumah yang dekat dengan jalan dapat 

membuat SPAL terang pada malam 

hari karena mendapatkan penerangan 

cahaya dari lampu jalan. 

5. Hubungan Perilaku Masyarakat 

dalam Membuang Sampah dengan 

Keberadaan Tikus  
Berdasarkan tabel 3, hasil uji 

Chi square Chi square pada variabel 

perilaku membuang sampah dengan 

keberadaan tikus didapatkan p-value 

(0,262>0,05). Hasil uji tersebut dapat 

diartikan bahwa tidak ada hubungan 

antara membuang sampah dengan 

keberadaan tikus. Tidak adanya 

hubungan antara kedua variabel 

tersebut dikarenakan masyarakat di 

Desa Lencoh kebanyakan membuang  
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sampahnya tidak pada area rumah 

(membuang di jurang). Meskipun 

sebagian masyarakat membuang 

sampah di jurang, namun pada saat 

observasi masih ditemukan sampah-

sampah berserakan. Sampah 

berserakan yang sering ditemukan di 

rumah-rumah masyarakat antara lain 

seperti sampah dedaunan dari 

tanaman sekitar rumah dan sisa-sisa 

sayuran hasil pertanian yang 

diletakkan di dalam rumah sebelum 

pada akhirnya didistribusikan. 

Hasil uji dari variabel 

tersebut tidak sejalan dengan 

penelitian Ernawati dan Priyanto 

(2013), bahwa tikus rumah menyukai 

pakan yang diantaranya berasal dari 

biji-bijian, sayur-sayuran, buah-

buahan, dan kacang-kacangan. Hal 

itu dimungkinkan karena rumah-

rumah yang terdapat sampah sisa 

sayuran hanya sebagian kecil saja. 

Sehingga meskipun ada rumah yang 

terdapat sampah sisa sayuran, 

hasilnya tetap tidak ada hubungan 

antara perilaku masyarakat dalam 

membuang sampah dengan 

keberadaan tikus. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ada hubungan perilaku masyarakat 

dalam membersihkan lingkungan 

rumah dengan keberadaan tikus di 

Desa Lencoh Kecamatan Selo, nilai 

p-value (0,000<0,05). 

2. Ada hubungan perilaku masyarakat 

dalam membersihkan dapur dengan 

keberadaan tikus di Desa Lencoh 

Kecamatan Selo, nilai p-value 

(0,001<0,05).  

3. Ada hubungan perilaku masyarakat 

dalam merapikan atau menata barang 

dengan keberadaan tikus di Desa 

Lencoh Kecamatan Selo, nilai p-

value (0,030<0,05). 

4. Tidak ada hubungan perilaku 

masyarakat dalam membersihkan 

Saluran Pembuangan Air Limbah 

(SPAL) dengan keberadaan tikus di 

Desa Lencoh Kecamatan Selo, nilai 

p-value (0,100>0,05). 

5. Tidak ada hubungan perilaku 

masyarakat dalam membuang 

sampah dengan keberadaan tikus di 

Desa Lencoh Kecamatan Selo, nilai 

p-value (0,262>0,05). 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Masyarakat yang masih memiliki 

perilaku kebersihan buruk, sebaiknya 

bisa dimulai dari sekarang untuk 

memulai perilaku hidup bersih dan 

sehat, serta memperhatikan kondisi-

kondisi kebersihan lingkungan 

supaya keberadaan tikus sebagai 

faktor resiko persebaran penyakit 

bisa dikendalikan. 

2. Bagi Instansi Kesehatan 
Instansi kesehatan yang terkait di 

wilayah penelitian tersebut supaya 

meningkatkan program preventif dan 

promotif terkait kebersihan 

lingkungan yang bisa dilakukan 

melalui penyuluhan-penyuluhan, 

serta diharapkan selalu rutin dalam 

melakukan program-program 

pengendalian terhadap keberadaan 

tikus yang memungkinkan membawa 

penyakit. 

3. Bagi peneliti lain 
Bagi peneliti lain yang ingin 

melanjutkan penelitian ini untuk 

dapat melakukan identifikasi terkait 

jenis tikus apa yang banyak 

ditemukan di lingkungan masyarakat 



ARTIKEL PENELITIAN 
Hubungan Perilaku Masyarakat tentang Kebersihan Lingkungan dengan Keberadaan Tikus di 

Desa Lencoh Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali 

 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiya Surakarta 
11 

 
 

dan berpotebsi sebagai faktor resiko 

persebaran suatu penyakit. 
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