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II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Kebisingan dan Dampaknya 

 

1. Definisi Kebisingan 

 

Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang bersifat 

mengganggu pendengaran dan dapat menurunkan daya dengar seseorang 

yang terpapar (WHS, 1993). Bunyi atau suara didefinisikan sebagai 

serangkaian gelombang yang merambat dari suatu sumber getar akibat 

perubahan kerapatan dan tekanan udara.  Kebisingan merupakan terjadinya 

bunyi yang tidak dikehendaki termasuk bunyi yang tidak beraturan dan bunyi 

yang dikeluarkan oleh transportasi dan industri, sehingga dalam jangka 

waktu yang panjang akan dapat mengganggu dan membahayakan konsentrasi 

kerja, merusak pendengaran (kesehatan) dan mengurangi efektifitas kerja 

(Wilson, 1989). 
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2. Klasifikasi Kebisingan 

 

Menurut Patrick (1997) kebisingan diklasifikasikan ke dalam dua jenis 

golongan besar, yaitu : 

a. Kebisingan tetap (steady noise) dipisahkan lagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1) Kebisingan dengan frekuensi terputus (discrete frequency noise) 

kebisingan ini merupakan nada-nada murni pada frekuensi yang 

beragam, contohnya suara mesin, suara kipas dan sebagainya. 

2) Kebisingan tetap (Brod band noise) kebisingan dengan frekuensi 

terputus dan Brod band noise sama-sama digolongkan sebagai 

kebisingan tetap (steady noise). Perbedaannya adalah brod band noise 

terjadi pada frekuensi yang lebih bervariasi (bukan „nada„ murni)  

b. Kebisingan tidak tetap (unsteady noise) dibagi lagi menjadi tiga jenis, 

yaitu (Sasongko,2000) : 

1) Kebisingan fluktuatif (fluctuating noise) kebisingan yang selalu 

berubah ubah selama rentang waktu tertentu 

2) Intermitent noise kebisingan yang frekuensinya terputus-putus dan 

besarnya dapat berubah, misalnya kebisingan lalu lintas. 

3) Kebisingan impulsif (impulsive noise) kebisingan ini dihasilkan oleh 

suara- suara berintensitas tinggi dalam waktu relatif singkat, misalnya 

suara ledakan senjata dan alat-alat sejenisnya. 
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3. Sumber Kebisingan 

 

Di tempat kerja, sumber kebisingan berasal dari peralatan dan mesin-mesin. 

Peralatan dan mesin-mesin dapat menimbulkan kebisingan karena 

(Doello,1993) : 

a. Mengoperasikan mesin-mesin produksi yang sudah cukup tua. 

b. Terlalu sering mengoperasikan mesin-mesin kerja pada kapasitas kerja  

      cukup tinggi dalam periode operasi cukup panjang. 

c.  Sistem perawatan dan perbaikan mesin-mesin produksi ala kadarnya. 

Misalnya mesin diperbaiki hanya pada saat mesin mengalami kerusakan 

parah. 

d.  Melakukan modifikasi/perubahan/pergantian secara parsial pada 

komponen-komponen mesin produksi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah 

keteknikan yang benar, termasuk menggunakan komponen-komponen 

mesin tiruan. 

e.  Pemasangan dan peletakan komponen-komponen mesin secara tidak tepat 

(terbalik atau tidak rapat/longgar), terutama pada bagian penghubung 

antara modul mesin (bad connection). 

f.  Penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya  
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4. Pengukuran Intensitas Kebisingan 

 

Intensitas bunyi diartikan sebagai daya fisik penerapan bunyi. Intensitas 

bunyi tergantung jarak dari kekuatan sumber bunyi yang menyebabkan 

getaran, semakin besar daya intensitas maka intensitas bunyi semakin tinggi. 

Pengukuran kebisingan biasanya dinyatakan dengan satuan decibel (dB).  

Decibel (dB) adalah suatu unit pengukuran kuantitas resultan yang 

merepresentasikan sejumlah bunyi dan dinyatakan secara logaritmik.  

Sederhananya, skala decibel (dB) diperoleh dari 10 kali logaritma (dasar 10) 

perbandingan tenaga (Wilson, 1989). 

 

Satuan tingkat kebisingan (decibel) dalam skala A, yaitu kelas tingkat 

kebisingan yang sesuai dengan respon telinga normal.  Alat yang 

dipergunakan untuk mengukur intensitas kebisingan adalah Sound Level 

Meter (SLM).  Sound level meter ini mengukur perbedaan tekanan yang hasil 

keluaran dari alat ini adalah dalam decibel (dB) dengan menggunakan dasar 

persamaan (Chanlett, 1979). 

 

5. Baku Tingkat Kebisingan 

 

Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-51/MEN/1999 

tanggal 16 April 1999 ditetapkan Nilai Ambang Batas (NAB), antara lain 

menyebutkan Nilai Ambang Batas (NAB) faktor fisika di tempat kerja 85  



10 

 

 

dB(A).  

Tabel 1. Nilai Ambang Batas Kebisingan 

 

No Waktu pemajanan 

sehari 

 

Intensitas 

kebisingan 

(dBA) 

1 8 jam 85 

2 4 jam 88 

3 2 jam 91 

4 1jam 94 

5 30 menit 97 

6 15 menit 100 

7 7,5 menit 103 

8 3,5 menit 106 

9 1,88 menit 109 

 

Catatan: Tidak boleh terpapar lebih dari 140 dBA, walaupun sesaat 

Sumber : MENAKER, 1999. 
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6. Besaran Bising 

Besaran bising dapat dituliskan dengan rumus (Anonim a, 2013):  

Li = 10 log (I/IO) dB 

Dimana : 

Li   = Tingkat intensitas bunyi (dB) 

I  = Intensitas suara/bunyi (WATT/m2) 

IO  = Intensitas bunyi referensi(10-12 Watt/m2)  

 

7. Dampak Kebisingan Terhadap Kesehatan 

 

Kebisingan di tempat kerja dapat menimbulkan gangguan yang dapat 

dikelompokkan secara bertingkat sebagai berikut (Ikron,2005): 

a. Gangguan fisiologis 

Gangguan fisiologis adalah gangguan yang mula-mula timbul akibat 

bising, dengan kata lain fungsi pendengaran secara fisiologis dapat 

terganggu. Pembicaraan atau instruksi dalam pekerjaan tidak dapat 

didengar secara jelas, sehingga dapat menimbulkan gangguan lain seperti: 

kecelakaan. Pembicaraan terpaksa berteriak-teriak sehingga memerlukan 

tenaga ekstra dan juga menambah kebisingan. Di samping itu kebisingan 

dapat juga mengganggu “Cardiac Out Put” dan tekanan darah. Pada 

berbagai penyelidikan ditemukan bahwa pemaparan bunyi terutama yang 

mendadak menimbulkan reaksi fisiologis seperti: denyut nadi, tekanan  
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darah, metabolisme, gangguan tidur dan penyempitan pembuluh darah. 

Reaksi ini terutama terjadi pada permulaan pemaparan terhadap bunyi 

kemudian akan kembali pada keadaan semula. Bila terus menerus 

terpapar maka akan terjadi adaptasi sehingga perubahan itu tidak tampak 

lagi. Kebisingan dapat menimbulkan gangguan fisiologis melalui tiga 

cara yaitu: 

1). Sistem internal tubuh  

Sistem internal tubuh adalah sistem fisiologis yang penting untuk 

kehidupan seperti: 

a). Kardiovaskuler (jantung, paru-paru, pembuluh) 

b). Gastrointestinal (perut,usus) 

c). Saraf (urat saraf) 

d). Musculoskeletal (otot, tulang) dan 

e). Endocrin (kelenjar). 

 

Sebenarnya proses adaptasi sendiri adalah indikasi dari perubahan 

fungsi tubuh. Kebisingan yang tinggi dapat mengubah ketetapan 

koordinasi gerakan, memperpanjang waktu reaksi dan menaikkan 

respon waktu, semuanya ini dapat berakhir dengan human error. Pada  

keadaan-keadaan tertentu, kebisingan dapat menyebabkan penurunan 

resistensi listrik dalam kulit, penurunan aktifitas lambung, atau adanya 

bukti elektromiographic dalam hal peningkatan tensi otot Nesswetha  
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pada tahun 1964 telah melakukan studi eksperimental teknis mengenai 

adaptasi sistem saraf vegetatif dan pertimbangan-pertimbangan bahwa 

yang menjadi subyek percobahan adalah mereka yang telah terbiasa 

dengan kebisingan. Umumnya mereka ini memiliki sistem kompensasi 

yang memungkinkan untuk bekerja pada suatu lingkungan yang bising, 

dimana pada kasus subyek yang belum terbiasa sistem tersebut harus 

dibentuk secara perlahan-lahan. Peningkatan refleks-refleks labyrinth 

telah dilaporkan pada telephonist. 

 

2). Ambang pendengaran 

Ambang pendengaran adalah suara terlemah yang masih bisa di 

dengar. Makin rendah level suara terlemah yang didengar berarti 

makin rendah nilai ambang pendengaran, berarti makin baik 

pendengaranya. Kebisingan dapat mempengaruhi nilai ambang batas 

pendengaran baik bersifat sementara (fisiologis) atau menetap 

(patofisiologis). Kehilangan pendengaran bersifat sementara apabila  

telinga dengan segera dapat mengembalikan fungsinya setelah terkena 

kebisingan (Babba, 2007). 

 

3). Gangguan pola tidur 

Pola tidur sudah merupakan pola alamiah, kondisi istirahat yang 

berulang secara teratur, dan penting untuk tubuh normal dan  
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pemeliharaan mental serta kesembuhan. Kebisingan dapat menganggu 

tidur dalam hal kelelapan, kontinuitas, dan lama tidur. Seseorang yang 

sedang tidak bisa tidur atau sudah tidur tetapi belum terlelap. Tiba-tiba 

ada gangguan suara yang akan mengganggu tidurnya, maka orang 

tersebut mudah marah/tersinggung. Berprilaku irasional, dan ingin 

tidur. Terjadinya pergeseran kelelapan tidur dapat menimbulkan 

kelelahan (Babba, 2007). 

 

b. Gangguan Psikologis 

Gangguan fisiologis lama kelamaan bisa menimbulkan gangguan 

psikologis. Kebisingan dapat mempengaruhi stabilitas mental dan reaksi 

psikologis, seperti rasa khawatir, jengkel, takut dan sebagainya. Stabilitas 

mental adalah kemampuan seseorang untuk berfungsi atau bertindak 

normal. Suara yang tidak dikehendaki memang tidak menimbulkan 

mental illness akan tetapi dapat memperberat problem mental dan  

perilaku yang sudah ada. Reaksi terhadap gangguan ini sering 

menimbulkan keluhan terhadap kebisingan yang berasal dari pabrik, 

lapangan udara dan lalu lintas. Umumnya kebisingan pada lingkungan. 

melebihi 50 – 55 dB pada siang hari dan 45 – 55 dB akan mengganggu 

kebanyakan orang. Apabila kenyaringan kebisingan meningkat, maka 

dampak terhadap psikologis juga akan meningkat. Kebisingan dikatakan 

mengganggu, apabila pemaparannya menyebabkan orang tersebut  
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berusaha untuk mengurangi, menolak suara tersebut atau meninggalkan 

tempat yang bisa menimbulkan suara yang tidak dikehendakinya (Joko, 

1995). 

 

 

B. Morfologi dan Reproduksi Mencit 

 

1. Sistem Reproduksi Jantan 

 

Sistem reproduksi mencit jantan terdiri atas testis dan kantong skrotum, 

epididimis dan vas deferens, kelenjar asesoris pada  masa embrio yang 

berfungsi untuk transpor sperma, kelenjar asesoris, uretra dan penis, selain 

uretra dan penis, semua struktur ini berpasangan (Rugh, 1968). 

 

Setiap testis ditutupi dengan jaringan ikat fibrosa, tunika albuginea, bagian 

tipisnya atau septa akan memasuki organ untuk membelah menjadi lobus yang 

mengandung beberapa tubulus disebut tubulus seminiferus karena di 

dalamnya berlangsung produksi semua sel germinal fungsional jantan. Bagian  

tunika memasuki testis dan bagian arteri testikular yang masuk disebut 

sebagai hilus. Arteri memberi nutrisi setiap bagian testis, dan akan 

berhubungan dengan vena testikular ketika meninggalkan hilus (Rugh, 1968). 
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Secara embriogenesis, testis berkembang dari gonadal ridge yang terletak di 

dalam rongga abdomen. Pada bulan-bulan terakhir kehidupan janin, testis 

perlahan mulai turun keluar dari rongga abdomen melalui kanalis semi 

inguinalis masuk ke dalam skrotum. Meskipun waktunya bervariasi  proses 

penurunan testis biasanya selesai pada bulan ke tujuh masa gestasi 

(Sherwood, 2004). 

 

Testis melaksanakan dua fungsinya yaitu menghasilkan sperma dan 

mengeluarkan testosteron. Sekitar 80% massa testis terdiri dari tubulus 

seminiferosa yang di dalamnya berlangsung proses spermatogenesis. Sel 

Leydig atau sel interstitium yang terletak di jaringan ikat antara tubulus-

tubulus seminiferus inilah yang mengeluarkan testosteron (Sherwood, 2004). 

 

Setelah disekresikan oleh testis, kurang lebih 97% dari testosteron berikatan 

lemah dengan plasma albumin atau berikatan kuat dengan beta globulin yang 

disebut hormon seks binding globulin dan akan bersirkulasi di dalam darah 

selama 30 menit sampai satu jam. Pada saat itu testosteron ditransfer ke 

jaringan atau didegradasikan menjadi produk yang tidak aktif yang kemudian 

diekskresikan  (Sherwood, 2004). 
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2. Mencit (Mus musculus L.) 

 

Menurut Arrington (1972) mencit termasuk ke dalam famili Muridae.  Mencit 

hidup di berbagai daerah mulai dari iklim dingin, sedang maupun panas dan 

dapat hidup dalam kandang atau hidup bebas sebagai hewan liar.  Mencit liar 

lebih suka suhu lingkungan yang tinggi namun dapat beradaptasi dengan baik 

pada suhu yang rendah.  Rambut mencit liar berwarna abu-abu dan warna 

perut sedikit lebih pucat, mata berwarna hitam, dan kulit berpigmen.    

Menurut Arrington (1972) berikut adalah klasifikasi mencit : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Sub-Phylum : Vertebrata 

Class : Mamalia 

Ordo : Rodentia 

Family : Muridae 

Genus : Mus 

Species : Mus musculus L. 
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Gambar 1.  Morfologi mencit (Davis, 2009). 

 

Menurut Malole dan Pramono (1989) mencit memiliki tiga macam sifat 

genetik, yaitu : 

 

1. Random breed mice yaitu mencit yang dikawinkan secara acak dengan mencit 

yang tidak ada hubungan keturunan. 

2. Inbreed mice yaitu mencit hasil perkawinan antar saudara sebanyak lebih dari 

20 turunan. 

3. F1-Hybrid yaitu mencit hasil perkawinan antara dua galur yang inbreed. 

 

Smith dan Mangkoewidjojo (1988) menyatakan bahwa setelah dibudidayakan 

dan diseleksi selama puluhan tahun, sekarang mencit memiliki warna bulu dan  
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galur dengan bobot badan yang bervariasi.  Menurut Malole dan Pramono 

(1989) berdasarkan lingkungan hidupnya mencit dibagi dalam empat kategori:  

 

a. Mencit bebas hama yaitu mencit yang bebas dari mikroorganisme yang dapat 

dideteksi. 

b. Mencit yang hanya mengandung mikroorganisme tertentu. 

c. Mencit yang bebas mikroorganisme patogen tertentu, dan  

d. Mencit biasa yaitu mencit yang dipelihara tanpa perlakuan khusus. 

 

Mencit merupakan hewan yang paling banyak digunakan sebagai hewan 

model laboratorium dengan kisaran penggunaan antara 40-80%.  Mencit 

banyak digunakan sebagai hewan laboratorium (khususnya digunakan dalam 

penelitian biologi), karena memiliki keunggulan-keunggulan seperti siklus 

hidup relatif pendek, jumlah anak perkelahiran banyak, variasi sifat-sifatnya 

tinggi, mudah ditangani, serta sifat produksi dan karakteristik reproduksinya 

mirip hewan lain, seperti sapi, kambing, domba, dan babi.  Menurut Malole 

dan Pramono (1989) berbagai keunggulan mencit seperti: cepat berkembang 

biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya tinggi dan 

sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik.  Mencit 

merupakan hewan mamalia yang mempunyai peranan penting bagi manusia 

untuk tujuan ilmiah karena memiliki daya adaptasi baik.  Mencit memiliki  
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beberapa keunggulan antara lain penanganan dan pemeliharaan yang mudah 

karena tubuhnya kecil, sehat dan bersih, kemampuan reproduksi tinggi dengan 

masa kebuntingan singkat, serta memiliki karakteristik produksi dan 

reproduksi yang mirip dengan mamalia lainnya (Malole dan Pramono, 1989). 

 

3.  Spermatogenesis 

 

Spermatogenesis merupakan tahapan terpenting yang menentukan 

kemampuan dan fungsi reproduksi dari seluruh spesies makhluk hidup yang 

hidup di dunia ini, khususnya manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan 

jantan pada hewan. Proses ini dimulai dari perkembangan germ cell pada 

basal tubulus seminiferus yang perlahan-lahan akan bergerak kearah lumen 

tubulus seminiferus menjadi sel spermatozoa dewasa yang siap untuk 

diejakulasikan dan membuahi sel telur (ovum) pada manusia atau hewan 

betina (Subratha, 1998). 

 Dengan demikian spermatogenesis dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu : 

 

1. Proliferasi / perbanyakan : tahapan ini sering disebut tahapan 

spermasitogenesis. Dimana spermatogonium mengalami mitosis berkali-

kali, sehingga menjadi spermatogonium yang siap mengalami meiosis 

(Yatim, 1994). 
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2. Meiosis : pada tahap ini terjadi pengurangan jumlah kromosom, dimana 

spermatosit primer yang semula diploid akan membelah dan menghasilkan 

spermatosit sekunder, dan seterusnya akan menjadi spermatid yang 

haploid (Yatim, 1994). 

3. Spermiogenesis : merupakan tahapan transformasi (perubahan bentuk), 

dimana spermatid yang semula berbentuk bulat kecil menjadi spermatozoa 

yang memanjang dan memiliki ekor (Yatim, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2. Proses Spermatogenesis pada manusia (Anonim b, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Spermatozoa normal pada manusia dengan membran plasma utuh   

                  (ekor melingkar, a) dan spermatozoa dengan membran plasma  

                  tidak utuh (ekor lurus, b) (Subratha, 1998). 
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Spermatogenesis pada mencit menyerupai proses yang terjadi pada manusia 

maupun hewan lainnya dan berlangsung dalam tiga tahap. Diawali fase 

spermatogenesis dari pembelahan spermatogonia yang terjadi beberapa kali 

sehingga menghasilkan spermatogonia tipe A2, A3 dan A4. Spermatogonia A4 

kemudian mengalami pembelahan menghasilkan spermatogonia intermediat 

yang kemudian akan membelah lagi untuk menghasilkan spermatogonium B. 

Spermatogonium B selanjutnya mengalami mitosis sehingga terbentuk 

spermatosit primer dan berada pada fase istirahat pada tahap preleptoten 

(Gilbert, 1985). 

 

Tahap berikutnya adalah meiosis yang terdiri dari dua tahap, yaitu meiosis I 

dan meiosis II dimana masing-masing mengalami fase profase, metafase,  

anafase dan telofase. Profase pada meiosis I yang meliputi leptoten, zigoten, 

pakiten, diploten, dan diakinesis. Meiosis I berakhir dengan terbentuknya 

spermatosit sekunder dan kemudian memasuki meiosis II dan pembelahan 

berlanjut untuk membentuk spermatid (Johnson and Everitt, 1990). 

 

Selanjutnya diakhiri tahap spermiogenesis yang merupakan transformasi 

spermatid dari bentuk yang bulat menjadi spermatozoa dengan kepala, leher 

dan ekor. Spermiogenesis pada mencit terdiri dari 16 tingkat yang secara 

umum diklasifikasikan menjadi empat fase, yaitu fase golgi, fase cap, fase 

akrosom dan fase maturasi (Johnson and Everitt, 1990). 
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Spermatogenesis yang terjadi pada tubulus seminiferus mencit berlangsung 

selama 35 hari dengan empat kali siklus epitel seminiferus. Satu kali siklus 

epitel seminiferus berlangsung selama 207±6 jam. Pada mencit (Mus 

musculus L), epitel germinal tubulus seminiferus merupakan tempat 

berlangsungnya spermiogenesis yang terbagi dalam 12 stadium, yaitu stadium 

I sampai dengan stadium XII. Pembagian stadium didasarkan atas 

perkembangan akrosom selama proses spermatogenesis (Oakberg, 1956). 

Spermatogonia A muncul pada semua stadium epitel tubulus seminiferus, 

sedangkan spermatogonia intermediat tampak pada stadium II hingga IV. 

Spermatogonia B pada stadium IV hingga VI. Sebagai hasil pembelahan dan  

diferensiasi, generasi baru spermatogonia adalah spermatosit primer yang 

tampak pada stadium VI hingga VII, Sedangkan stadium VII hingga XII akan 

terlihat dua lapisan spermatosit primer dalam tubulus seminiferus. Lapisan 

spermatosit yang lebih muda terletak lebih dekat dengan membran sel. Pada 

lapisan ini terdapat spermatosit pada fase istirahat yang terdapat pada stadium 

VII dan awal stadium VIII (Oakberg, 1956). 

 

4. Motilitas Spermatozoa 

 

Motilitas (gerak) spermatozoa dapat dipengaruhi oleh temperatur. Bila 

temperatur naik maka motilitas juga naik, dan sebaliknya penurunan suhu 

akan memperlambat kecepatan spermatozoa. Faktor lain yang dapat 



24 

 

mempengaruhi motilitas adalah waktu sesudah ejakulasi, waktu antara 

ejakulasi, viskositas semen, pH semen, dan komposisi ion (Indrawati, 1988). 

 

5.Abnormalitas Spermatozoa 

 

Terjadinya abnormalitas morfologi spermatozoa dapat disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain infeksi, trauma, gangguan pada testis, ketidak 

seimbangan hormon, dan faktor keturunan (Soehadi dan Arsyad, 1983). 

Abnormalitas spermatozoa terjadi pada kepala atau ekor.  Pada umumnya 

spermatozoa normal mempunyai kepala berbentuk meruncing dan 

melengkung pada bagian akrosomnya, bagian tengah pendek dan utuh, dan 

ekor sangat panjang tidak melingkar (Rugh, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4 Sperma abnormal pada manusia (A, kepala besar), (B, kepala kecil), (C,  

     kepala bercabang), (D, ekor Bercabang), (E, kepala meruncing), (F, ekor  

     bengkok), (G, leher bengkok) (Anonim c, 2013). 
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