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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebisingan merupakan salah satu jenis pencemaran lingkungan yang sangat 

diperhatikan, karena berdampak negatif terhadap kesehatan.  Dampak kebisingan 

merupakan menu wajib penting yang harus dikelola, maka Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) sepakat memasukkannya ke dalam dokumen 

penting.  Menurut Suma’mur (1984) kebisingan adalah suara yang tidak 

dikehendaki yang dapat menggangu dan membahayakan kesehatan, sedangkan 

musik adalah suara yang diinginkan tapi menyebabkan bising. 

 

Pengaruh bising terhadap kesehatan tergantung pada intesitas, frekuensi, lama 

paparan, jenis bising dan sensitivitas individu.  Intensitas bising yang tinggi lebih 

menggangu dibanding intensitas bising yang rendah.  Intensitas kebisingan yang 

berada di lingkungan sekitar dapat diukur menggunakan alat Sound Level Meter 

(SLM) dengan cara menangkap perubahan tekanan udara yang terjadi akibat 

adanya benda bergetar yang selanjutnya akan menggerakkan meter penunjuk 

pada SLM.  Alat yang digunakan untuk mengukur nilai ambang pendengaran 

adalah Audiometer. Nilai ambang batas keamanan yang direkomendasikan oleh 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dan Organisasi 
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Kesehatan Dunia (WHO) dan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

No. KEP-51/MEN/1999, tentang baku mutu tingkat kebisingan, yaitu intensitas 

bising rata-rata tidak lebih dari 85 dB selama 8 jam per hari atau 40 jam per 

minggu, serta getaran alat kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung 

pada lengan dan tangan tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat 

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

 

Hati merupakan organ yang berfungsi sebagai kelenjar yang paling besar. 

Hati mempunyai selubung peritoneum dan menerima darah dari vena porta dan 

arteri hepatika, sedangkan darah keluar melalui vena hepatika yang masuk ke 

dalam vena cava caudalis (Ressang, 1984).  Vena porta dan vena hepatika 

merupakan pembuluh darah dari usus yang membawa nutrisi dan zat-zat lain 

yang diserap oleh usus. Nutrisi yang sampai di hati melalui aliran darah portal, 

diolah dan diserap keluar sebagai bahan baru dalam aliran darah (Hartono 1992). 

 

Hati dapat mengalami beberapa perubahan. Kerusakan pada hati dapat 

bersifat irreversible (tetap) dan reversible (sementara).  Degenerasi merupakan 

kerusakan yang reversible, dimana sel mengalami perubahan dari struktur 

normalnya. Penyebab degenerasi sel bermacam-macam antara lain gangguan 

metabolisme, toksin, dan trauma. Apabila degenerasi sel berlangsung terus-

menerus, maka dapat menyebabkan kematian sel (nekrosa) 

(MacLachlan dan Cullen 1995). 

 



3 

 

Hati sering menjadi organ target karena sebagian besar zat/senyawa toksik akan 

melalui tubuh.  Di dalam hati terdapat sel hepatosit yang berperan dalam 

mensintesis protein dan lipid. Banyaknya senyawa toksik di dalam tubuh akan 

mempengaruhi kerja dari sel hepatosit, apabila banyak senyawa toksik yang 

terdapat di dalam protein maka lama-lama sel hepatosit akan mengalami 

kerusakan (Sloane, 2003). 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap 

gambaran kerusakan histologis hati mencit (Mus musculus L.) jantan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh kebisingan terhadap kerusakan histologis hati mencit (Mus musculus L.) 

jantan. 

 

D.  Kerangka Pikir 

 

Kebisingan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia, kebisingan  

dapat diartikan sebagai suara yang timbul dari getaran-getaran yang tidak teratur 

dan periodik.  Manusia masih mampu mendengar bunyi dengan frekuensi antara 
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16 - 20.000 hertz (Hz), dan intensitas dengan nilai ambang batas (NAB) 85 

desibel (dB) (A) secara terus menerus.  Intensitas lebih dari 85 desibel (dB) dapat 

menimbulkan gangguan dan batas ini disebut critical level of intensity.  Gangguan 

kebisingan dapat menimbulkan stres.  Stres akibat bising menyebabkan kegagalan 

dalam tingkat hipotalamus, sehingga memaksa kelenjar adrenal pada bagian 

medula untuk mensekresikan hormon epineprin dan noepineprin yang 

menyebabkan aliran darah ke organ hati menjadi meningkat.  Meningkatnya 

aliran darah menyebabkan kegagalan pada fungsi organ hati dalam mengatur 

kadar glukosa dalam darah, sehingga hati mensekresikan hormon glukagon 

sebagai respon homeostasis.  Karena kerja dari organ hati akan semakin berat 

dengan adanya gangguan kebisingan tersebut.  Untuk itu perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh kebisingan terhadap gambaran histologi hati mencit 

jantan (Mus musculus L). 

  

E. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa paparan dari kebisingan dapat 

menyebabkan kerusakan struktur histologis organ hati mencit (Mus musculus L.) 

jantan. 

 


