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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kebisingan 

 

 

 

1. Definisi Kebisingan 

 

Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan oleh karena itu 

merupakan stress tambahan dari suatu pekerjaan dan tentunya akan 

berpengaruh terhadap kesehatan manusia.  Gangguan kesehatan yang dapat 

muncul akibat paparan bising adalah: gangguan psikologis, gangguan 

fisiologis, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan dan gangguan 

hormonal (Mahanggoro, 2001).Selain definisi tersebut, terdapat beberapa 

pengertian kebisingan, antara lain: 

a. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-51/MEN/1999 

menyebutkan bahwa kebisingan adalah semua suara yang tidak 

dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-

alat kerja yang berada pada titik tertentu dapat menimbulkan gangguan 

pendengaran. 

b. Suma’mur (1995) menyatakan bunyi didengar sebagai rangsangan-

rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis dan jika 

bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka bunyi dinyatakan sebagai 

kebisingan. 
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c. Griefahn (2000) menyatakan Kebisingan adalah suara yang tidak 

diinginkan. Oleh karena itu merupakan stress tambahan dari suatu 

pekerjaan.  Gangguan psikologi tersebut dapat berupa rasa kurang nyaman, 

kurang konsentrasi, susah tidur, emosi dan lain-lain.  Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan R.I. No.718/MENKES/PER/XI/1987 tentang 

kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan bahwa kebisingan adalah 

terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan 

membahayakan kesehatan. 

2. Sumber – Sumber Kebisingan 

Menurut Suma’mur (1995) sumber bising utama dapat diklasifikasikan 

dalam 2 kelompok, yaitu : 

a. Bising interior, berasal dari manusia, alat rumah tangga, atau mesin-mesin 

gedung, misalnya radio, televisi, bantingan pintu, kipas angin, komputer, 

pembuka kaleng, pengkilap lantai, dan pengkondisi udara. 

b. Bising eksterior, berasal dari kendaraan, mesin-mesin diesel, 

transportasi.Dari kedua sumber bising tersebut di atas, tingkat bising yang 

sangat tinggi diproduksi dalam beberapa bangunan industri oleh proses 

pabrik atau produksi. Tingkat bunyi sumber-sumber bising tertentu, yang 

diukur dengan meter tingkat bunyi.  
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Tingkat bising rata-rata yang biasadapat dilihat pada  Tabel 1. 

Tabel 1. Tingkat bising rata-rata biasa 

SumberBising Tingkat Bising (dB) 

1. Rumahtenangpadaumumnya 

2. Jalanpemukiman yang tenang 

3. Mobil penumpang di lalulintas 

4. Mobil penumpang di jalan raya 

5. Lalu lintas kota pada jam sibuk 

42 

48 

70 

76 

90 

Suma’mur (1995). 

3. Jenis-jenis Kebisingan 

Kebisingan menurut Suma’mur (1995) dapat dibagi menjadi empat jenis, 

yaitu: 

a. Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas (steady 

state, wide band noise), misalnya mesin-mesin, kipas angin, dapur pijar, 

dan lain-lain. 

b. Kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi sempit (steady state, 

narrow band noise), misalnya gergaji sirkuler, katup gas, dan lain-lain. 

c. Kebisingan terputus-putus (intermitten), misalnya lalu lintas, suara kapal 

terbang di lapangan udara. 

d. Kebisingan impulsive (impact or impulsive noise), seperti pukulan, 

tembakan atau meriam, ledakan, dan lain-lain. 
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4. Alat Pengukur dan Metode Pengukur Kebisingan 

Alat utama dalam pengukuran kebisingan adalah Sound Level Meter(SLM). 

Alat ini mengukur kebisingan antara 30-130 dB dengan frekuensi antara 20-

20.000 Hz. Suatu sistem kalibrasi terdapat dalam alat itu sendiri, kecuali untuk 

kalibrasi mikrofon diperlukan pengecekan dengan kalibrasi tersendiri. Sebagai 

kalibrasi dapat dipakai pengeras suara yang kekuatan suaranya diatur 

amplifier. Atau suatu piston phone dibuat untuk maksud kalibrasi ini, yang 

tergantung dari tekanan udara, sehingga perlu koreksi tergantung dari 

barometer. Kalibrator dengan intensitas tinggi (125 dB) lebih disenangi, oleh 

karena alat itu mungkin dipakai mengukur intensitas tinggi.Tiga metode 

pengukuran kebisingan menurut Suma’mur (1995) : 

a. Pengukuran dengan titik sampling 

Pengukuran dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas 

hanya pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga digunakan 

untuk mengevaluasi kebisingan yang disebabkan oleh peralatan sederhana, 

misal kompresor dan generator. 

b. Pengukuran dengan Peta Kontur  

Pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam 

mengukur kebisingan karena dapat memberikan gambaran tentang kondisi 

kebisingan dalam cakupan area. 

c. Pengukuran dengan Grid  

Teknik pengukuran dengan grid adalah dengan membuat contoh data 

kebisingan pada lokasi yang diinginkan. Titik-titik sampling harus dibuat 
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dengan jarak interval yang sama diseluruh lokasi. Setelah titik sampling 

diplot dalam peta, maka kebisingan dapat digambarkan dengan 

menghubungkan titik yang mempunyai tingkat kebisingan yang sama.  

5. Pengaruh Kebisingan Terhadap Kesehatan 

Menurut Buchari (2007), Pengaruh kebisingan terhadap manusia tergantung 

pada karakteristik fisik, waktu berlangsung dan waktu kejadian, ada beberapa 

gangguan yang diakibatkan oleh kebisingan diantaranya : 

a. Gangguan Pendengaran 

Pendengaran manusia merupakan salah satu indera yang berhubungan 

dengan komunikasi audio/suara. Alat pendengaran yang berbentuk telinga 

berfungsi sebagai fonoreseptor yang mampu merespon tanpa 

menimbulkan rasa sakit.Sensitifitas pendengaran pada manusia yang 

dikaitkan dengan suara paling lemah yang masih dapat didengar disebut 

ambang pendengaran, sedangkan suara yang paling tinggi yang masih 

dapat didengar tanpa menimbulkan rasa sakit disebut ambang rasa sakit. 

Kerusakan pendengaran (dalam bentuk ketulian) merupakan penurunan 

sensitifitas yang berlangsung secara terus-menerus. Tindak pencegahan 

terhadap ketulian akibat kebisingan memerlukan kriteria yang 

berhubungan dengan tingkat kebisingan maksimum dan lamanya 

kebisingan yang diterima.  Lebarnya interval tekanan suara dan frekuensi 

yang dapat diterima oleh telinga manusia membuat telinga manusia 

memiliki kawasan-kawasan yang peka suara dan jika di petakan pada 

suatu grafik frekuensi versus arah tekanan 
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Suara akan memperlihatkan adanya auditory sensation area. Kawasan 

tersebut di bagian atas dibatasi oleh ambang pendengaranya itu suatu arah 

tekanan suara maksimal yang masih bias direspon oleh pendengaran 

tanpa merusaknya, sedangkan bagian bawah dibatasi oleh ambang 

pendengaran minimum yaitu arah tekanan minimal yang dibutuhkan 

untuk merangsang pendengaran. 

b. Gangguan Kesehatan 

Kebisingan berpotensi untuk mengganggu kesehatan manusia apabila 

manusia terpapar aras suara dalam suatu perioda yang lama dan terus-

menerus. Aras suara 75 dB untuk 8 jam kerja per hari jikahanya terpapar 

satu hari saja pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesehatan, tetapi 

apabila berlangsung setiap hari, maka suatu saat akan melewati suatu 

batas dimana paparan kebisingan tersebut akan menyebabkan hilangnya 

pendengaran seseorang (tuli).  Untuk beberapa kasus paparan kebisingan, 

dampaknya terhadap kesehatan lebih banyak bersifat individual dan tidak 

bisa dipukul rata untuk sekelompok populasi manusia sehingga dalam hal 

ini diperlukan suatu fungsi pembobotan yang dipilih untuk menentukan 

resiko dampak kebisingan terhadap sekelompok populasi manusia. Fungsi 

ini disebut fungsi pembobotan proteksi pendengaran.  Resiko dampak 

kebisingan terhadap ketulian populasi.  Selain gangguan terhadap sistem 

pendengaran, dan usia anggota berpengaruh atau dapat menimbulkan 

gangguan terhadap mental, emosional, serta sistem jantung dan peredaran 

darah. Gangguan mental, emosional berupa terganggunya kenyamanan 
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hidup, mudah marah, menjadi lebih peka atau mudah tersinggung, melalui 

mekanisme hormonal yaitu diproduksinya hormon adrenalin yang dapat 

meningkatkan frekuensi detak jantung dan tekanan darah. 

 

B. BiologiMencit (Musmusculus L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar1.Morfologimencit (Musmusculus L.) 

   (Amori, 1996). 

 

Klasifikasimencit 

 

Kerajaan   : Animalia 

Filum   : Chordata 

Sub-Filum   : Vertebrata 

Kelas   : Mamalia 

Ordo   : Rodentia 

Sub-Ordo   : Myoimorphia 

Famili   : Muridae 

Genus    : Mus 

Spesies   : MusmusculusL 
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Mencit (Mus musculus L.) merupakan hewan mamalia hasil domestikasi dari 

mencit liar yang paling umum digunakan sebagai hewan percobaan pada 

laboratorium, yaitu sekitar 40%-80%.  Banyak keunggulan yang dimiliki oleh 

mencit sebagai hewan percobaan, yaitu memiliki kesamaan fisiologis dengan 

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

variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganan 

(Moriwaki, Shiroishi, Yonekawa.1994). 

Mencit merupakan salah satu anggota family muridae (tikus-tikusan) yang 

ukurannya kecil. Mencit digolongkan kedalam kelas mammalia karena pada 

mencit betina setelah melahirkan anaknya melakukan proses menyusui,  

dan digolongkan kedalam ordo rodentia dan family muridae karena kebiasaannya 

sebagai hewan pengerat (Kimbal, 1983). 

 

Mencit mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia terutama untuk 

penelitian di laboratorium.  Mencit merupakan hewan nokturnal (hewan yang 

aktif pada malam hari).  Mencit memiliki sifat penakut  yang dalam hidupnya 

cenderung berkelompok, dan aktivitasnya akan terhenti apabila ada kehadiran 

manusia di sekitar tempat mencit tersebut melakukan aktivitas (Rahayu, 2006). 

 

Mencit memiliki panjang tubuh antara 6-10 cm, hidung runcing, dan telinga yang 

tegak, dan memiliki ekor yang tidak berambut dengan panjang 7-11 m 

(Priyambodo, 2003). 
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Mencit laboratorium memiliki beratba dan yang bervariasi antara 18-20 g pada 

umur empat minggu (Smith danMangkoewidjojo, 1998).  Mencit memiliki 

rambut yang pendek halus dan berwarna putih serta ekor berwarna kemerahan 

dengan ukuran lebih panjang dari badan dan kepalanya. 

 

Cirikhas mencit yaitu kulit, rambut tidak berpigmen sehimgga 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 

pertumbuhan terhenti.  Hewan ini sering dijadikan hewan percobaan di 

laboratorium karena perkembangbiakan hewan ini mudah dan cepat.  Hewan ini 

hidup di lingkungan yang lembab dengan intensitas cahaya yang kurang 

( Arrington, 1972 ). 
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C. Organ Hati 

 

Hati terletak di rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma, berwarna 

merah kecoklatan. Hati terdiri dari lobus yang jumlah lobusnyatergantung pada 

spesiesnya. Pada mencit terdapat empat lobus  

(Harada,Enomoto, Boorman, Maronpot.1999). 

 

Hati mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi vaskuler, fungsi metabolik sertafungsi sekresi 

dan ekskresi.  Fungsi vaskuler berhubungan denganproses penyimpanan darah, 

sedangkan fungsi sekresi dan ekskresi berperan untukproduksi empedu yang 

mengalir melalui saluran empedu ke saluran pencernaan (Guytondan Hall 1997). 

 

Hati juga mempunyai fungsi dalam mengatur kadar glukosa dalam darah. Makanan 

berupa glukosa akan diabsorbsi di usus, kemudian diteruskan ke hati melalui vena 

portal. Sebagian dari glikogen yang disimpan, akan dipecah dalam hati menjadi 

glukosa. Dalam keadaan normal kadar glikogen dalam hati cukup untuk 

mempertahankan kadar glukosa darah. Jika terjadi gangguan hati, dapat 

menyebabkan terjadinya hiperglikemia atau hipoglikemia (Ganiswarna 1995). 

 

Hati merupakan organ yang paling sering mengalami kerusakan.Ada dua alasan 

yang menyebabkan hati mudah terkena racun.  Pertama, hati menerima 

80%suplai darah dari vena porta yang mengalirkan darah dari sistem 

gastrointestinal.  Substansi zat-zat toksik yang berasal dari tumbuhan, fungi, 



15 
 

bakteri, logam,mineral dan zat-zat kimia lain yang diserap kedarah portal 

ditransportasikan kehati. Kedua, hati menghasilkan enzim-enzim yang 

mempunyai kemampuan biotransformasi  pada berbagai macam zat eksogen dan 

endogen untuk dieliminasi tubuh (Carlton danMcGavin 1995). 

 

 

Gambar 2. Struktur anatomi hati manusia normal (Sloane, 2003) 

 

Berdasarkan Gambar2 di atas hati terbagi menjadi 2 lapisan utamayaitu : 

1. Permukaan atas yang berbentuk cembung, terletak di bawah diafragma.  

Permukaan bawah yang tidak rata dan memperlihatkan lekukan 

fisuratransferus (Syarifuddin, 1997). 

http://1.bp.blogspot.com/-BBYD66wntHI/TnFb0kSNZSI/AAAAAAAAADs/eVPCpwxd4Sc/s1600/Slide5.JPG
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Gambar 3. Sel hepatosit  (Sloane, 2003). 

Sel hepatosit merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam organ hati. Sel 

hepatosit adalah sel parenkimal utama yang terdapat di dalam hati yang 

mempunyai peran dalam metabolisme.  Sel hepatosit memiliki berat 80% dari 

berat hati dan memiliki inti sel baik tunggal maupun ganda.  Hepatosit sangat 

aktif mensintesis protein dan lipid untuk disekresi, dan memiliki banyak 

retikulum endoplasma dan badan golgi.Hepatosit dipisahkan oleh sinusoid yang 

tersusun dengan melingkari efferent vena hepatica dan duktus hepatikus. Darah 

yang masuk ke dalam hati melalui arteri hepatika dan vena porta serta yang akan 

menuju ke vena sentralis akan mengalami pengurangan oksigen secara bertahap. 

Akibatnya beberapa jaringan akan sangat rentan terhadap kerusakan asinus. Di 

dalam organ hati, hepatosit terletak berhadapan dengan sinusoid yang 

mempunyai banyak mikrofil.  Sinusoid hati memiliki lapisan endothelial berpori 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Lipid
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekresi
http://id.wikipedia.org/wiki/Retikulum_endoplasma
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Golgi
http://3.bp.blogspot.com/-gO-a4Y0xMP4/TnFcvXBWTVI/AAAAAAAAAD0/fVnpAHTbkgI/s1600/Slide7.JPG
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yang dipisahkan dari hepatosit oleh ruang disse (ruang sinusoida) (Sloane, 2003). 

 

Hati tikus terdiri dari empat lobus utama, separuh bergabung satu samalain. 

Lobus bagian dorsal dibagi menjadi bagian lobus kanan dan lobus kiri.  

Lobuslateral kiri tidak terbagi dan lobus lateral kanan yang dibagi menjadi 

bagiananterior dan posterior. Lobus caudal terdiri dari dua lobus yaitu lobus 

dorsal danventral (Harada, Akiko, Gary, Robert. 1999). 

 

Permukaan hati tikus dilapisi oleh lapisan jaringan ikat yang liat dantembus 

pandang. Hati tersusun dalam lobulus yang didalamnya mengalir darahmelewati 

deret sel-sel hati melalui sinusoid dari daerah porta hepatika kedalamvena 

sentralis tiap lobulus. Darah yang lewat sinusoid adalah campuran darah 

daricabang-cabang vena porta dan arteri hepatika. Setiap lobulus hati terbangun 

dariberbagai komponen, yaitu sel-sel parenkim hati (hepatosit), vena 

sentralis,sinusoid, cabang-cabang vena porta, cabang-cabang arteri hepatika, sel 

Kuppferdan kanalikuli biliaris. Sel-sel Kuppfer yang berada di dalam lumen 

sinusoidbertindak sebagai makrofag yang memiliki fungsi fagositik (Ganong 

2003). 

 

Gambaran histologis hati tikus normal saat lahir masih mengandung cukup 

banyak jaringan hematopoietik.  Fokus hematopoietik menghilang antara 9 dan 

13hari pasca persalinan. Untuk minggu pertama, lobulus hati tidak dapat 

dibedakan,tetapi pada postpartum 9 hari, hubungan dari pembuluh darah dan  
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lobulus menjadijelas (Harada, Akiko, Gary, Robert. 1999). 

 

Hati dapat mengalami beberapa perubahan. Kerusakan pada hati dapat 

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

kerusakan yang reversible, dimana sel mengalamiperubahan dari struktur 

normalnya. Penyebab degenerasi sel bermacam-macamantara lain gangguan 

metabolisme, toksin, dan trauma. Apabila degenerasi selberlangsung terus-

menerus, maka dapat menyebabkan kematian sel (nekrosa) 

(MacLachlan dan Cullen 1995). 

 

Stres akibat bising menyebabkan kegagalan dalam tingkat hipotalamus, sehingga 

memaksa kelenjar adrenal pada bagian medula untuk mensekresikan hormon 

epineprin dan norepineprin 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 (Ganiswarna, 

1995). 

 

 

 


