
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kebisingan 

 

 

1. Definisi kebisingan 

 

 

Menurut Slamet (2009), bising adalah campuran dari berbagai suara yang tidak 

dikehendaki ataupun yang merusak kesehatan, kebisingan merupakan salah 

satu penyebab penyakit lingkungan yang penting.  Kebisingan sering 

digunakan sebagai istilah untuk menyatakan suara yang tidak diinginkan yang 

disebabkan oleh kegiatan manusia atau aktifitas-aktifitas alam. 

 

Menurut surat edaran Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor 

SE 01/Men/1978: kebisingan ditempat kerja adalah semua bunyi-bunyi atau 

suara-suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat produksi di 

tempat kerja (Suheryanto, 2000). 

 

Banyak pendapat yang mengemukakan tentang definisi kebisingan seperti yang 

tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

718/Menkes/Per/XI/1987: Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak 

diinginkan sehingga mengganggu atau dapat membahayakan kesehatan.  

Bising ini merupakan kumpulan nada-nada dengan bermacam-macam 

intensitas yang tidak diingini (DirjenP2M dan PLP Depkes RI, 1993). 
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2. Jenis-jenis Kebisingan 

 

 

Suma’mur (1993) mengemukakan bahwa selain dibedakan menurut 

tingkatannya, kebisingan juga dibedakan menurut jenisnya sebagai berikut: 

1. Kebisingan kontinyu yaitu kebisingan dengan spectrum berfrekuensi luas 

 misalnya: suara yang timbul oleh kompresor, kipas angin, dapur pijar serta 

  spektrum yang berfrekuensi sempit contohnya suara gergaji sirkuler,  

            katup gas. 

2. Kebisingan terputus-putus misalnya suara lalulintas, suara pesawat udara 

yang tinggal landas. 

3. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise) seperti pukulan martil, 

tembakan senapan, ledakan meriam dan lain-lain. 

 

 

3. Tingkat Kebisingan 

 

 

Karena ada kisaran sensitivitas, telinga dapat mentoleransi bunyi-bunyi yang 

lebih keras pada frekuensi yang lebih rendah dibanding pada frekuensi tinggi.  

Kisaran kurva-kurva pita oktaf dikenal sebagai kurva tingkat kebisingan 

 (NR = noise rating) pernah dibuat untuk menyatakan analisis pita oktaf yang 

dianjurkan pada berbagai situasi.  Kurva bising yang diukur yang terletak dekat 

di atas pita analisis menyatakan NR kebisingan tersebut  

(Harrington dan Gill, 2005). 
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Menurut SK Dirjen P2M dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman 

Departemen Kesehatan RI Nomor 70-1/PD.03.04.Lp, (Petunjuk Pelaksanaan 

Pengawasan Kebisingan yang Berhubungan dengan Kesehatan Tahun 1992), 

tingkat kebisingan diuraikan sebagai berikut: 

1. Tingkat kebisingan sinambung setara (Equivalent Continuous Noise 

        Level = Leq) adalah tingkat kebisingan terus menerus (steady noise)    

       dalam ukuran dBA, berisi energi yang sama dengan energi kebisingan    

       terputus- putus dalam satu periode atau interval waktu pengukuran. 

2. Tingkat kebisingan yang dianjurkan dan maksimum yang diperbolehkan 

adalah rata-rata nilai modus dari tingkat kebisingan pada siang, petang dan 

malam hari. 

3. Tingkat ambient kebisingan (Background noise level) atau tingkat latar 

belakang kebisingan adalah rata-rata tingkat suara minimum dalam 

keadaan tanpa gangguan kebisingan pada tempat dan saat pengukuran 

dilakukan, yang jika diambil nilainya dari distribusi statistik adalah 

95% atau L-95. 
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4. Efek-efek Kebisingan 

 

 

Dampak kebisingan di suatu daerah besar pengaruhnya bagi kesehatan dan 

kenyamanan hidup masyarakat, hewan ternak maupun satwa liar dan gangguan 

terhadap ekosistem alam. Bagi kesehatan manusia, kebisingan dapat 

menimbulkan gangguan pada sistem pendengaran dan pencernaan, stress, sakit 

kepala, peningkatan tekanan darah serta dapat menurunkan prestasi kerja  

(Gunarwan, 1992). 

 

Dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kebisingan adalah efek 

kesehatan dan non kesehatan.  Bunyi mendadak yang keras secara cepat diikuti 

oleh reflek otot di telinga tengah yang akan membatasi jumlah energi suara 

yang dihantarkan ke telinga dalam.  Meskipun demikian di lingkungan dengan 

keadaan semacam itu relatif jarang terjadi.  Kebanyakan seseorang yang 

terpajan pada kebisingan mengalami pajanan jangkalama, yang mungkin 

intermiten atau terus menerus.  Transmisi energi seperti itu, jika cukup lama 

dan kuat akan merusak organ korti dan selanjutnya dapat mengakibatkan 

ketulian permanen (Harrington dan Gill, 2005). 

 

Secara umum telah disetujui bahwa untuk amannya, pemaparan bising selama 

8 jam perhari, sebaiknya tidak melebihi ambang batas 85 dBA.  Pemaparan 

kebisingan yang keras selalu di atas 85 dBA, dapat menyebabkan ketulian 

sementara.  Biasanya ketulian akibat kebisingan terjadi tidak seketika sehingga 

pada awalnya tidak disadari oleh manusia.  Baru setelah beberapa waktu terjadi 

keluhan kurang pendengaran yang sangat mengganggu dan dirasakan sangat 

merugikan.   



10 

 

Pengaruh-pengaruh kebisingan selain terhadap alat pendengaran dirasakan oleh 

para pekerja yang terpapar kebisingan keras mengeluh tentang adanya rasa 

mual, lemas, stres, sakit kepala bahkan peningkatan tekanan darah  

(Pulat, 1992). 

 

Gangguan kesehatan selain gangguan pendengaran biasanya disebabkan karena 

energi kebisingan yang tinggi mampu menimbulkan efek viseral, seperti 

perubahan frekuensi jantung, perubahan tekanan darah, dan tingkat 

pengeluaran keringat.  Sebagai tambahan, ada efek psikososial dan psikomotor 

ringan jika dicoba bekerja di lingkungan yang bising 

 (Harrington dan Gill,2005). 

 

5. Baku Tingkat Kebisingan 

 

Nilai ambang batas kebisingan adalah intensitas tertinggi dan merupakan nilai 

rata-rata yang masih dapat diterima oleh manusia tanpa mengakibatkan 

hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu yang cukup lama/terus menerus, 

selanjutnya ditulis NAB.  Penting untuk diketahui bahwa di dalam menetapkan 

standar NAB pada suatu level atau intensitas tertentu, tidak akan menjamin 

bahwa semua orang yang terpapar pada level tersebut secara terus menerus 

akan terbebas dari gangguan pendengaran, karena hal itu tergantung pada 

respon masing-masing individu (Keputusan MENLH, 1996).  Beberapa negara 

telah membuat ketentuan tentang NAB dalam undang- undang, seperti di 

Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Yugoslavia dan Jepang menetapkan 
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nilai ambang batas 90 dBA, Belgia dan Brazilia 80 dBA, Denmark, Finlandia, 

Italia, Swedia, Switzerland dan Rusia 85 dBA (Suheryanto, 2000). 

 

Di Indonesia nilai ambang batas kebisingan ditetapkan 85 dBA berdasarkan 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. 1/1978. 

Baku tingkat kebisingan yang diperuntukkan kawasan/lingkungan kegiatan 

sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan No. KEP-

48/MENLH/11/1996 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Baku Tingkat Kebisingan 

PERUNTUKAN KAWASAN/ TINGKAT KEBISINGAN dB(A) 

LINGKUNGAN KEGIATAN         

 

a. Peruntukan Kawasan 

1. Perumahan dan Pemukiman   55 

2. Perdagangan dan Jasa    70 

3. Perkantoran dan Perdagangan   65 

4. Ruang Terbuka Hijau    50 

5. Industri      70 

6. Pemerintah dan Fasilitas Umum   60 

7. Rekreasi      70 

8. Khusus: 

- Bandar Udara  

- Stasiun Kereta Api 

- Pelabuhan Laut      70 

- Cagar Budaya      60 

b. Lingkungan Kegiatan 

1. Rumah sakit atau sejenisnya    55 

2. Sekolah atau sejenisnya     55 

3. Tempat ibadah atau sejenisnya    55 

 

Sumber: Himpunan Peraturan di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan 

  disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan Tahun 1996. 

 

 

 



12 

 

6. Mengukur Tingkat Kebisingan 

 

Alat SLM (Sound Level Meter) adalah alat pengukur suara dengan metode 

kerjanya menangkap perubahan tekanan udara yang terjadi akibat adanya 

benda bergetar yang selanjutnya akan menggerakkan meter penunjuk pada 

SLM. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur nilai ambang 

pendengaran adalah Audiometer.  Nilai Ambang batas untuk kebisingan adalah 

8 jam per hari terus menerus pada level tekanan 85 dB. 

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 51/Men/1999). 

 

B. Biologi Mencit (Mus musculus L.) 

 

Mencit adalah hewan pengerat yang banyak terdapat disawah dan merupakan 

hama bagi petani.  Mencit merupakan hewan percobaan yang sering digunakan 

dalam penelitian.  Hewan ini dinilai cukup efisien dan ekonomis karena mudah 

dipelihara.  Tidak memerlukan tempat yang luas, waktu kehamilan yang singkat 

dan banyak memiliki anak perkelahiran.  Menurut Arrington (1972) taksonomi 

mencit adalah sebagai berikut: 

Klasifikasi mencit 

Kerajaan  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Mamalia 

Ordo   : Rodentia 

Famili   : Muridae 

Genus    : Mus 

Spesies   : Mus musculus 
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Ciri khas mencit yaitu kulit, rambut tidak berpigmen sehingga warnanya putih.  

Mencit lebih tahan lama terhadap penyakit dan lebih jinak.  Semua hewan 

termasuk mencit dapat tumbuh lebih cepat pada waktu masih muda, kecepatan 

pertumbuhan semakin berkurang dengan bertambahnya umur dan akhirnya 

pertumhuhan terhenti.  Hewan ini sering dijadikan hewan percobaan di 

laboratorium karena perkembang biakan hewan ini mudah dan cepat.  

Hewan ini hidup di lingkungan yang lembab dengan intensitas cahaya yang 

kurang (Arrington, 1972). 

 

Mencit (Mus musculus L.) adalah hewan pengerat (rodentia) yang cepat berbiak, 

mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetik 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, 

Yonekawa, 1994).  Hal-hal tersebut menjadi dasar pemilihan mencit sebagai 

hewan percobaan pada penelitian ini.  Menurut Malole dan Pramono (1989), 

mencit yang paling sering digunakan di laboratorium untuk berbagai penelitian 

adalah mencit albino Swiss (Swiss albino mice).  Gambar mencit disajikan pada 

Gambar 1.  Perlakuan mencit secara halus akan mempermudah pengendaliannya, 

sebaliknya bila diperlakukan secara kasar akan menjadi agresif atau menggigit.  

Pada pencampuran antara pejantan baru dalam kelompok yang sudah stabil 

susunan hierarkinya, akan menyebabkan timbulnya perkelahian untuk 

menentukan pemimpin kelompok baru tersebut (Malole dan Pramono, 1989). 
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Gambar 1. Mencit (Mus musculus) (Bellows, 2005). 

 

 

Mencit merupakan salah satu hewan nokturnal yang aktif pada malam hari, 

memiliki masa hidup satu sampai tiga tahun, dengan periode kehamilan 19-21 

hari.  Jumlah anak yang dihasilkan rata-rata enam ekor dan dapat pula mencapai 

15 ekor.  Usia dewasa hewan ini adalah lima minggu dan pada usia delapan 

minggu baik jantan maupun betina siap dikawinkan.  Mencit biasa melakukan 

perkawinan kelompok, yang terdiri dari empat betina dengan satu jantan 

(Mangkoewidjojo,1998).  

 

Sistem pencernaan pada mencit terdiri dari faring yang kemudian menuju ke 

cavum oris, usus halus (intestimum tenue), kolon yang dimulai dari rektum, 

pankreas serta hati.  Hati sebagai kelenjar penghasil empedu yang tersimpan di 

dalam vesica fellea (kantung empedu).  Semua organ-organ ini membentuk suatu 

sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu (Noor dan Mourad, 2010).  

 

Hewan percobaan (experimental animal) adalah setiap hewan yang digunakan 

dalam penelitian-penelitian biologis maupun biomedis (Smith dan 

Mangkoewidjojo, 1998).  Pada umumnya penggunaan hewan percobaan dapat 

diarahkan untuk dua tujuan.  Pertama, untuk mempelajari tanggapan hewan itu 

sendiri.  Kedua, pemakaian hewan sebagai alat untuk mempelajari asas-asas 
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tertentu (sebab-akibat, pengaruh kondisi tertentu).  Sebenarnya, yang diinginkan 

adalah tanggapan yang terjadi pada manusia atau subjek tertentu, tetapi pemakaian 

subjek tersebut tidak mungkin dilakukan.  Pemakaian hewan percobaan ini untuk 

penelitian biomedis (penelitian dengan menggunakan agen penyakit, penelitian 

biologi eksperimental) (Setijono, 1985). 

 

C. Ginjal 

 

1. Struktur dan Fungsi Ginjal 

Ginjal berbentuk seperti kacang merah, dengan panjang antara 10-12 cm dan 

tebal 3,5-5 cm.  Ukuran ginjal pada berbagai spesies ditentukan oleh jumlah 

nefron yang dimilikinya.  Perubahan-perubahan pada ginjal yang terjadi di 

dalam glomeruli, tubuli, jaringan interstisial dan pada pembuluh darah 

glomeruli dapat dilihat Gambar 2.  Perubahan yang degenerasi pada tubuli 

yang sering terlihat adalah degenerasi pada granuler, degenerasi perlemakan, 

dan nekrosis sel-sel tubulus.  Salah satu fungsi ginjal yang pokok adalah 

mensekresi atau mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak berguna  

(Gunawijaya, 1994). 

 

Ginjal juga mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam 

darah.  Selain itu, ginjal juga mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 

7,4 melalui pertukaran ion hidronium (H
3
O) dan hidroksil (OH

-
).  Akibatnya, 

urin yang akan dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8 

(Taslim, 2008). 
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Menurut Gartner dan Hiatt (2007), sel epitel tubulus ginjal secara normal 

berbentuk kuboid selapis dengan batas sel yang tidak jelas, sitoplasma 

eosinofilik bergranula dan inti sel besar, bulat, berbentuk sferis di tengah sel.  

Puncak-puncak sel yang menghadap ke lumen tubulus mempunyai mikrovili 

cukup panjang yang disebut brush border. 

 

 

 
 

Gambar 2.  Struktur ginjal mamalia (Kusumo,2007). 

 

2. Struktur Histologis Ginjal 

 

Ginjal adalah suatu organ yang secaras truktural kompleks dan berkembang 

untuk beberapa fungsi, diantaranya ekskresi produk sisa metabolisme, 

pengendalian air dan garam, pemeliharaan keseimbangan asam dan basa, serta 

sekresi berbagai hormone dan autokoid (Cotran, Rennke, dan Kumar, 2007). 



17 

 

Walaupun mempunyai banyak fungsi, fungsi primer ginjal adalah 

mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstra seluler dalam batas-

batas normal (Wilson dan Price, 2005). 

 

Secara anatomi ginjal terbagi menjadi 2 bagian yaitu kortek dan medulla ginjal.  

Kortek mengandung badan Malpighi berjuta banyaknya, dan merupakan  

komponen utama alat pembuangan.  Medulla mengandung berkas pembuluh 

dan pembuluh pengumpul kemih, yang jumlahnya juga jutaan, sesuai dengan 

banyak badan Malpighi.  Satu badan Malpighi bersama pembuluhnya 

merupakan satu unit otonom alat pembuangan, yang disebut nefiron 

(Yatim, 1994). 

 

Unit fungsional dari ginjal adalah tubulus urinarius, yang merupakan struktur 

kompleks yang memodifikasi cairan yang melewatinya menjadi urin sebagai 

hasi akhir.  Unit ini dapat dibagi menjadi nefron dan tubulus kolektivus, 

dimana dalam satu ginjal terdapat sekitar 1.3 juta nefron (Kumar, Cotran dan 

Robbins, 2007).  Perdarahan ginjal melalui arteri dan vena renalis yang akan 

melanjut sebagai arteria fferen dari ginjal.  Dari arteria efferen melanjut 

sebagai vena renalis (Drake, 2010).  Filtrat dari hasil penyaringan di 

glomerulus akan masuk ke dalam tubulus ginjal (tubulus proximal, loop 

Henle, dan tubulus distal), dan melanjut masuk ke tubulus koletivus  

(Tortora dan Derrickson 2005).  
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Menurut Guyton (1997), mekanisme utama nefron membersihkan substansi 

yang tidak diinginkan dengan cara : 

1. Menyaring sebagian besar plasma di dalam glomerulus, umumnya sekitar  

seperlimanya melalui membran glomerulus ke dalam tubulus. 

2. Mereabsorbsi substansi yang diinginkan terutama air dan beberapa  

elektrolit oleh tubulus. Dengan demikian, bagian yang diinginkan 

dikembalikan ke darah dan bagian yang tidak diinginkan disekresikan 

melalui urin. 

 

 

Gambar 3. Histologi Ginjal Mencit (Mus musculus l.). 

Glomerulus (a), kapsula Bowman(b), ruang Bowman (c), 

tubulus proksimal (d) dan tubulus distalis (e).   

(Dellmann dan Eurell, 2006). 

 

 

Ginjal meregulasikan volume, komposisi ionik dan membuang zat yang tidak 

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

aliran darah (Tortora dan Derrickson, 2005).  Ginjal menerima darah dari arteri 

renalis (Martini, 2004) dan menerima sekitar 20-25% cardiac output  

(Maxie, 1993). 
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Darah yang membawa sisa-sisa hasil metabolisme tubuh difiltrasi di dalam 

glomeruli kemudian di tubuli ginjal, beberapa zat yang masih diperlukan tubuh 

mengalami reabsorbsi dan zat-zat hasil sisa metabolisme mengalami sekresi 

bersama air membentuk urin.  Setiap hari tidak kurang 180 liter cairan tubuh 

difiltrasi di glomerulus dan menghasilkan urin 1-2 liter.  Urin yang terbentuk di 

dalam nefron disalurkan melalui piramida ke sistem pelvikalises ginjal untuk 

kemudian disalurkan ke dalam ureter (Purnomo dan Basuki, 2009). 

 

a. Tubulus Kontortus Proksimal 

 

Tubulus proksimal merupakan bagian ginjal yang aktif pada aktifitas 

absopsi maupun sekresi dengan panjang sekitar 14 cm dan diameter lumen 

60 µm, maka dari itu tubulus proksimal sering mendapatkan paparan 

tertinggi dari zat toksik.  Tubulus proksimal juga disebutkan memiliki daya 

regenerasi yang mencakup 3 proses besar yaitu migrasi, proliferasi, dan 

pengembalian fungsi fisiologis.  Proses migrasi berguna untuk 

menyingkirkan sel yang rusak dan digantikan dengan sel yang baru 

(proliferasi), proses ini berlangsung sekitar 7 hari, lalu terjadi pengembalian 

daya dan fungsi yang sama dengan sel normal sebelumnya (pengembalian 

fungsi fisiologis) yang berlangsung kurang lebih 6 hari.  Namun daya 

regenerasi ini dapat berkurang dengan berjalannya replikasi sel dikarenakan 

adanya kesalahan replikasi dalam pembentukan enzim untuk menempel 

pada basal membran yang berfungsi sebagai pencegah apoptosis, atau 

terjadi kerusakan sel yang irreversible (Maxie, 1993) 

 



20 

 

b. Glomerulus 

 

Glomerulus adalah suatu gumpalan kapiler yang beranastomosis.  Kapsul  

Bowman adalah cekungan bentuk bola yang takpenuh, yang melingkup 

glomerulus. Pembuluh adalah saluran kemih, yang berpangkal pada bagian 

bawah kapsul (Yatim, 1994). 

 

Jumlah glomerulus pada mencit berbeda-beda pada setiap spesies 

(Seely, 1999).  Menurut Guyton (1997), glomerulus adalah sebuah 

jaringan yang mengandung lebih dari 50 cabang-cabang paralel yang 

beranastomose serta dilapisi sel-sel epitel dan dibungkus oleh kapsula 

Bowman. Cairan filtrasi glomerulus berjalan melewati dinding glomerulus 

kerongga kapsula.  Filtrasi glomerulus adalah inti yang paling penting dari 

fungsi ginjal.  Bila tidak ada filtrasi, maka produk yang takterpakai tidak 

dapat diekskresikan, pH tidak terkontrol dan mekanisme penting untuk 

regulasi volume darah akan dieliminasi. Glomerulus sangat permeabel 

terhadap air dan partikel kecil, tetapi menolak albumin (berat molekul 

70.000 dan diameter 3,6 nm), dan berat protein plasma yang lebih besar 

dari filter.  Membran basal glomerulus menahan filtrasi berdasarkan 

ukuran partikel dan partikel yang berdiameter lebih dari 3,5 nm.  

Walaupun albumin dapat lewat tetap akan direabsorbsi kembali oleh 

tubulus (Maxie, 1993). 
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c. Tubulus Kontortus Distal 

 

Menurut Eroschenko (2003), tubulus kontortus distal lebih pendek dan 

tidak begitu berkelok dibandingkan dengan tubulus kontortus proksimal. 

Sel-sel tubulus kontortus distal secara aktif mereabsopsi ion-ion Na+ dari 

filtrat glomerular dan dimasukkan ke dalam interstitium.  Aktivitas 

reabsorpsi ini berlangsung bersamaan dengan ekskresi ion H+ atau K+ 

kedalam filtrat atau urin tubular.  Reabsorpsi Na+ di tubuli diatur oleh 

hormon aldosteron yang disekresi kortek  adrenal.  Sebagai respon 

terhadap hormon ini, sel-sel tubulus kontortus distal secara aktif 

mengabsorpsi Na+ dari filtrat.  Fungsi tubulus kontortus distal merupakan 

fungsi vital untuk mempertahankan keseimbangan asam-basa yang sesuai 

pada cairan tubuh (Eroschenko, 2003). 


