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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kemajuan teknologi dan industri menghasilkan banyak manfaat dalam 

kehidupan manusia.  Namun, selain menghasilkan dampak positif, kemajuan 

teknologi juga membawa dampak negatif dalam kehidupan manusia.  Salah 

satu dampak negatif tersebut adalah pencemaran lingkungan.  Polusi atau 

pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan 

komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam 

sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan 

peruntukannya  (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/1997 Pasal 1 

Ayat 12). 

 

Menurut tempatnya, pencemaran lingkungan terdiri dari pencemaran air, tanah, 

udara dan suara.  Salah satu jenis pencemaran lingkungan yang paling umum 

terjadi di kota-kota besar dan desa adalah pencemaran suara berupa kebisingan.  

Berdasarkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No: Kep.Men-

48/MEN.LH/11/1996, kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari 

suatu kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan 
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gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, termasuk ternak, 

satwa, dan sistem alam. 

 

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 gangguan terhadap kesehatan 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu intensitas kebisingan, frekuensi 

kebisingan, dan lamanya seseorang berada di tempat atau di dekat bunyi 

tersebut, baik dari hari ke hari ataupun seumur hidupnya.  Intensitas kebisingan 

yang berada di lingkungan sekitar dapat diukur menggunakan alat SLM  

(Sound Level Meter) 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 untuk 

kebisingan adalah 8 jam per hari terus menerus pada level tekanan 85 dB  

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

 

Kebisingan juga memberi dampak negatif pada sistem reproduksi manusia.  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Denmark menunjukkan 

bahwa stres akibat bising merupakan salah satu faktor yang berhubungan 

dengan kesuburan pria dan wanita, hal ini disebabkan oleh peningkatan 

masalah hormonal (Sheiner and Hafez, 2002).   
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Salah satu organ reproduksi jantan yang dapat mengalami kerusakan akibat 

bising ini adalah organ testis.  Testis merupakan organ kelamin jantan yang 

berfungsi sebagai tempat sintesis hormon androgen (terutama testosteron) dan 

tempat berlangsungnya proses spermatogenesis. Kedua fungsi testis ini 

menempati lokasi yang terpisah di dalam testis. Biosintesis androgen 

berlangsung dalam sel Leydig di jaringan intertubuler, sedangkan proses 

spermatogenesis berlangsung dalam epitel tubulus seminiferus           

(Syahrum, 1994).  Dinkes Sulawesi Selatan, 2000 menyatakan bahwa salah 

satu faktor penunjang resiko kanker testis adalah faktor lingkungan yakni 

polusi udara, sinar radiasi (komputer, kompor listrik, microwave, handphone) 

dan kebisingan juga merupakan faktor pathogen.  

 

Stres bising dapat mengaktifkan respon sentral dan perifer pada sistem 

endokrin dan syaraf otonom sebagai bentuk adaptasi sehingga terjadi 

pengeluaran Corticotropin Releasing Hormon (CRH) yang mengakibatkan 

peningkatan sekresi ACTH dan kortisol.  Akibat kebisingan, kadar CRH 

mengalami peningkatan melalui pengaktifan secara langsung pada nukleus 

paraventrikuler.  Rangsangan neuron CRH nukleus paraventrikuler mengurangi 

pengambilan sel Gonadotrophin Realeasing Hormon (GnRH) sehingga 

menurunkan frekuensi sekresi GnRH (Dobson, 2002).  Peningkatan CRH dapat 

menimbulkan penurunan GnRH yang menyebabkan menurunnya Folicle 

Stimulating Hormon (FSH) dan  Luteinizing Hormon (LH) oleh hipofisa.  

Hormone FSH bekerja pada sel germinal berfungsi untuk memulai proliferasi 

dan diffrensiasi serta meningkatkan sensitivitas sel Leydig terhadap LH dalam 
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memproduksi testosteron.  Jika terjadi penurunan LH, FSH, dan testosteron 

maka akan mengganggu spermatogenesis.  Hal ini dikarenakan LH, FSH dan 

testosteron bekerja sinergis dalam proses spermatogenesis  

(Selvage and Rivier, 2003). 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek paparan kebisingan 

terhadap penurunan berat testis dan kerusakan struktur histologis testis mencit 

(Mus musculus L.). 

 

 

C. Manfaat Penelitian  

 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akibat paparan 

kebisingan terhadap kesehatan, khususnya sistem reproduksi pria melalui 

analisis berat testis dan struktur histologis testis mencit (Mus musculus L.) agar 

selanjutnya dapat diteliti kepada hewan tingkat tinggi lainnya. 

 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

Kebisingan bisa diartikan sebagai suara keras yang tidak menyenangkan. 

Kebisingan berasal dari kegiatan manusia seperti penggunaan alat transportasi 

dan aktivitas industri.   
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Dampak dari kebisingan ini bukan hanya pada kota – kota besar tetapi kota 

kecil dan desa yang lokasinya di dekat tempat industri juga ikut terpengaruh.  

Masalah ini semakin lama menjadi semakin besar akan tetapi masalah ini 

kurang mendapat perhatian bahkan di negara maju sekalipun. Kebisingan dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia seperti menyebabkan hipertensi, dapat 

menghambat kemampuan kognitif pada anak – anak dan mengganggu organ 

reproduksi baik pria ataupun wanita.  Salah satu gangguan organ reproduksi 

yaitu organ testis yang berfungsi sebagai tempat sintesis hormon androgen 

(terutama testosteron) dan tempat berlangsungnya proses spermatogenesis.  

Karena adanya gangguan organ reproduksi yang terjadi pada testis, maka kerja 

dari testis dalam mensintesis testosteron akan tidak sinergis dengan proses 

spermatogenesis.   

Dengan demikian, banyak hal yang menjadi dampak negatif dari kebisingan 

baik psikologis ataupun fisiologis manusia.  Selanjutnya kita perlu meneliti 

apakah kebisingan memiliki pengaruh terhadap struktur histologis organ testis. 

   

 

E. Hipotesis  

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa paparan dari suara bising 

dapat menyebabkan penurunan berat testis dan kerusakan struktur histologis 

organ testis mencit (Mus musculus L.). 

 

 


