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Bising merupakan salah satu faktor stress yang dapat mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas spermatozoa. Kualitas dan kuantitas spermatozoa merupakan indikator 

kesuburan bagi pria. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kebisingan terhadap kualitas spermatozoa. Manfaat penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak yang 

disebabkan oleh kebisingan terhadap kualitas spermatozoa mencit (Mus musculus 

L.) . Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Zoologi Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Lampung pada bulan Mei – Juni 2013.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 kelompok 

kontrol dan 4 kelompok diberi perlakuan pemaparan yaitu 6 jam/hari, 8 jam/hari, 

10 jam/hari, 12 jam/hari dengan masing-masing kelompok terdapat 5 ulangan. 

Hasil pengamatan dianalisis menggunakan Anova (Analysis of Variance) dengan 

signifikansi 5%, dilanjutkan dengan uji BNT (beda nyata terkecil) dengan 

signifikasi 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata motilitas spermatozoa kelompok 

mencit yang diberi pemaparan kebisingan dengan intensitas 85-90 dB untuk 

waktu pemaparan 6 jam/hari (P1), 8 jam/hari (P2), 10 jam/hari (P3), dan 12 

jam/hari (P4) selama 21 hari adalah 21,77 ± 7,54, 24,87 ± 10,10, 12,93 ± 9,65, 

4,59 ± 3,92 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan kontrol 0 jam/hari 

(P0) yaitu 27,38 ± 7,70. Hasil rerata viabilitas spermatozoa kelompok mencit yang 

diberi pemaparan kebisingan dengan intensitas 85-90 dB untuk waktu pemaparan 

6 jam/hari (P1), 8 jam/hari (P2), 10 jam/hari (P3), dan 12 jam/hari (P4) selama 21 

hari adalah 23,11 ± 6,30, 17,98 ± 3,18, 16,40 ± 11,30,10,51 ± 9,92 yang 

mengalami penurunan dibandingkan dengan kontrol 0 jam/hari (P0) yaitu 30,86 ± 

10,37. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan morfologi  

 

 



 

 

spermatozoa mencit yang diberi pemaparan 85-90 dB setiap 6 jam/hari, 8 jam/hari, 

10 jam/hari, dan 12 jam/hari selama 21 hari mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan kontrol (P0). Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh spermatozoa yang 

abnormal meliputi kepala besar, kepala jarum, putus pada ekor, dan ekor 

membengkok. 
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