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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Bising secara Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah suara yang tidak diharapkan dan 

tidak menyenangkan yang menggangu, atau suara yang diinginkan namun 

berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan.  Bising dikategorikan sebagai salah 

satu jenis polutan.  Bising dapat kita temui juga dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Tidak hanya bising di tempat kerja, tetapi dapat juga bersumber dari alat rumah 

tangga, alat elektronik, pemutar musik, pusat perbelanjaan sampai tempat bermain 

anak-anak. 

 
Kebisingan mempengaruhi kesehatan manusia baik secara fisik maupun psikologis.  

Pada tahun 1993, WHO mengakui efek kesehatan penduduk yang berasal dari 

kebisingan, antara lain ketergangguan pola tidur, kardiovaskuler, sistem pernafasan, 

psikologis, fisiologis, dan pendengaran.  Hubungan antara kebisingan dengan 

kemungkinan timbulnya gangguanterhadap kesehatan sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu intensitaskebisingan, frekuensi kebisingan, dan lamanya 

seseorang berada di tempat ataudi dekat bunyi tersebut, baik dari hari ke hari 

ataupunseumur hidupnya. 
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Bagi kesehatan manusia, kebisingan dapat menimbulkan gangguan pada sistem 

pendengaran dan pencernaan, stress, sakit kepala, peningkatan tekanan darah serta 

dapat menurunkan prestasi kerja (Bunde, 2012).   

 

Kebisingan  dapat mempengaruhi saraf simpatik yang muncul karna tekanan fisik 

dan kimia (Dejoy, 1984).Stress yang terjadi akibat bising mengarah 

kepeningkatan hormon stress termasuk epineprin, norepineprin dan adrenal 

steroid yang menyebabkan peningkatan tekanan  darah pada arteri.  Dengan 

demikian, membran disekitar kapsula Bowman dan tubulus ginjal menunjukkan 

reaksi penyusutan sampai pada tinggkat kerusakan tubulus ginjal  

(Andren, Hannsson,Bjorkman, Jonsson, Brog, 1979). 

 

Ginjal mencit bertekstur lembut, berwarna coklat kemerahan, berada di dorsal 

dinding tubuh, dikelilingi jaringan lemak dan termasuk unilobular dengan papilla 

tunggal. Ginjal kanan normalnya berada lebih anterior dari pada ginjal kiri dan 

pada jantan lebih berat dibandingkan pada yang betina (Seely, 1999). 

 
Ginjal adalah organ yang mengatur komposisi kimia dari lingkungan dalam, melalui 

suatu proses majemuk yang melibatkan filtrasi, absorpsi aktif, absorpsi pasif dan 

sekresi. Selain itu ginjal juga mengatur tekanan darah dan volume darah dalam tubuh.  

Ginjal juga rawan terhadap zat-zat kimia.  Oleh karena itu, zat kimia yang terlarut 

banyak berada di dalam ginjal diduga akan mengakibatkan kerusakan sel.  
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B. Tujuan 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran 

histologis tubulus proksimal ginjal  mencit (Mus musculus L.) jantan yang 

terpapar kebisingan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan gambaran 

umum bagi masyarakat mengenai dampak kebisingan terhadap kesehatan 

khususnya sistem ekskresi melalui analisis gambaran histologis tubulus proksimal 

ginjal mencit jantan, agar selanjutnya dapat diteliti pada hewan tingkat tinggi 

lainnya. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Taraf kebisingan juga telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

RI No: KEP-51/MEN/1999.  Dalam peraturan ini, kebisingan diartikan sebagai 

semua suara yang tidak dikehendaki, yang bersumber dari alat produksi atau alat 

kerja, yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran.  Jadi 

pada prinsipnya, bising atau kebisingan adalah suara yang mengganggu atau suara 

yang tidak dikehendaki oleh pendengarnya.  Bising atau tidaknya suara tidak 

hanya ditentukan oleh keras-lemahnya suara itu, tetapi juga selera atau persepsi 

seseorang terhadap bunyi tersebut. 
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Keterpaparan terhadap kebisingan dan getaran yang melebihi nilai ambang 

batas pada kurun waktu yang cukup lama akan berakibat pada gangguan 

pendengaran ringan dan jika terjadi terus menerus akan menyebabkan ketulian 

permanen.  Selain itu kebisingan juga diduga menimbulkan gangguan emosional 

yang meningkatkan tekanan darah.  Energi kebisingan yang tinggi mampu juga 

menimbulkan efek viseral, seperti perubahan frekuensi jantung, perubahan 

tekanan darah dan tingkat pengeluaran keringat, dapat juga terjadi efek psikososial 

dan psikomotor ringan jika seseorang berada di lingkungan yang bising.  

Demikian juga dengan getaran yang dapat menimbulkan efek vaskuler dan efek 

neurologik, meskipun belum ada penelitian atau pengujian yang cukup definitif 

getaran diduga dapat menyebabkan perubahan atau peningkatan tekanan darah 

yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan hipertensi 

 (Harrington dan Gill, 2005). 

 

Ginjal dari hewan domestik dapat diklasifikasikan sebagai unilobular  

(kucing, anjing, ruminansia kecil, dan kuda) dan multilobular (babi)  

(Maxie, 1993).  Pada hewan domestik seperti kucing, anjing, domba dan kambing 

mempunyai bentuk yang bervariasi, licin dan menyerupai kacang merah, 

sedangkan pada babimemanjang dan gepeng, dan menyerupai bentuk jantung 

pada kuda serta menyerupai kerang dan oval pada sapi (Henrikson, 1998). 

 

Ginjal meregulasikan volume, komposisi ionik, dan membuang zat yang tidak   

berguna dari darah.  Jadi tidak mengherankan bila ginjal disuplai oleh banyak 

aliran darah (TortoradanDerrickson, 2006).   
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Ginjal menerima darah dari arteri renalis (Martini, 2004) dan menerima sekitar 

20-25% cardiac output (Maxie, 1993).Pada penelitian ini digunakan hewan coba 

mencit.  Pemilihan hewan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara 

lain mencit adalah hewan yang mudah berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah 

banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya 

terkarakterisasi dengan baik (Malole dan Pramono, 1989).  Selain itu mencit juga 

mempunyai siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak per kelahiran banyak 

dan mudah ditangani (Moriwaki,Shiroishi dan Yonekawa, 1994).  Mencit 

termasuk hewan bertulang belakang yang memiliki urutan taksonomi yang dekat 

dengan manusia yaitu mamalia (hewan menyusui).Dengan adanya efek dari 

kebisingan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah kebisingan 

dapat mempengaruhi ginjal mencit dengan tolok ukur morfologi normal ginjal. 

 

 

 

E. Hipotesis 

 

 

Paparan kebisingan  pada mencit (Mus musculus L.) dapat mengakibatkan 

kerusakan pada histologis tubulus proksimal ginjal mencit 

(Mus musculus L.) jantan. 


