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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Gambaran kondisi selokan di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak 

menunjukkan bahwa mayoritas kondisi selokan responden masih buruk 

yaitu 55,0%  hal ini dikarenakan saluran tidak terutup, tidak diresapkan 

dan alirannya tidak lancar atau tersumbat yang mengakibatkan selokan 

sering meluap pada saat musim penghujan. 

2. Gambaran  keberadaan tikus di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak 

menunjukkan bahwa mayoritas rumah responden terdapat  tikus di dalam 

rumah maupun sekitar rumah responden yaitu sebesar 92,0%. 

3. Gambaran keberadaan air yang menggenang di Kelurahan Bintoro 

Kecamatan Demak menunjukkan bahwa mayoritas responden terdapat air 

yang menggenang di dalam maupun sekitar rumah sebanyak 55,0%. 

4. Gambaran sarana pembuangan limbah di Kelurahan Bintoro Kecamatan 

Demak menunjukkan bahwa sarana pembuangan limbah responden buruk 

sebesar 51,0% hal ini dikarenakan mayoritas responden aliran limbahnya 

tidak dialirkan tak tidak tertutup dan saluran tidak lancar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat umum 

a. Diharapkan bagi masyarakat menjaga lingkungan rumah dan 

lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. 
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b. Selokan dijaga kebersihannya agar aliran dapat mengalir dengan lancar 

dan saluran selokan ditutup agar tidak dijadikan jalir tikus untuk 

masuk kedalam rumah. 

c. Menjaga lingkungan rumah dan lingkungan sekitar supaya tidak 

menjadi sarang tikus dengan cara membersihkan selokan dan menata 

rumah dengan rapid an bersih. 

d. Masyarakat sebaiknya menghindari genangan air pada saat musim 

penghujan dan menutup luka dengan steril jika terpaksa kontak dengan 

genangan air tersebut dan melalukan upaya pencegahan pada saat ingin 

kontak dengan air yang tergenang dengan cara menggunakan sepatu 

boot dan cuci tangan pakai sabunsetelah melakukan aktifitas. 

2. Bagi instansi terkait 

a. Sebaiknya dilakukan upaya promosi kesehatan terkait leptospirosis 

oleh kader dan petugas kesehatan pada saat kegiatan penyuluhan 

kesehatan dan kegiatan lainnya, memasang media promosi seperti 

poster tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan  dan sanitasi 

rumah terutama pada selokan dan limbah agar tidak dijadikan jalur 

tikus untuk masuk kedalam rumah. 

b. Pada waktu menjelang musim penghujan merupakan saat yang tepat 

bagi dians kesehatan maupun puskesmas untuk mengingatkan 

masyarakat akan bahaya leptospirosis. 
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3. Bagi peneliti lainnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai sanitas rumah terkait dengan kejadian leptospirosis. 

 

 

 

 




