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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Medan Listrik dan Masalahnya 

Pendistribusian arus listrik bertegangan tinggi SUTT (Saluran Udara 

Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 

dari sumber pembangkit ke daerah yang membutuhkan, adakalanya 

jaringan tersebut ditransmisikan melewati kawasan pemukiman penduduk 

namun diperkirakan masih berada dalam daerah radiasi arus listrik. Situasi 

pemukiman seperti ini dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap 

kesehatan seperti; mual, pusing dan stress (Tribuana, 2000). 

Berdasarkan ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk 

medan listrik batas maksimal yang diperbolehkan adalah 5 KV/meter 

persegi dan medan magnet 0,5 M Tesla. Sementara tegangan SUTET 

berada di bawah angka tersebut, yakni 500 volt atau 0,5 KV/meter persegi 

(Insan, 2002). 

Medan listrik adalah besaran yang mempunyai harga pada tiap titik dalam 

ruang. Gaya Coulomb disekitar medan listrik membentuk medan gaya 

listrik atau disebut medan listrik. Gaya interaksi antara dua benda titik 

bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing, dan 
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berbanding terbalik dengan kuadran jarak antara kedua benda tersebut 

merupakan pengertian dari Hukum Coulomb (Dzakwan, 2001). 

Kriteria yang dipakai dalam penentuan batas pajanan menggunakan rapat 

arus yang diinduksi dalam tubuh. Karena arus-arus induksi dalam tubuh 

tidak dapat dengan mudah diukur secara langsung maka penentuan batas 

pajanan diturunkan dari nilai kriteria arus induksi dalam tubuh berupa kuat 

medan listrik (E) yang tidak terganggu dan rapat fluks magnetik (B) 

(Berhardt, 1985). 

Tribuana (2000) menyebutkan bahwa pada tahun 1987 UNEP (United 

Nations Environment Programme), WHO (World Health Organization),  

dan IRPA (International Radiation Protection Association) pada tahun 

1987 mengeluarkan suatu pernyataan mengenai nilai rapat arus induksi 

terhadap efek-efek biologis yang ditimbulkan akibat pajanan medan listrik 

dan medan magnet pada frekuensi 50/60HZ terhadap tubuh manusia 

sebagai berikut :   antara 1 dan 10 mA/m2 tidak menimbulkan efek 

biologis yang berarti, antara 10 dan 100 mA/m2 menimbulkan efek 

biologis yang terbukti termasuk efek pada sistem penglihatan dan syaraf,   

antara 100 dan 1000 mA/m2 menimbulkan stimulasi pada jaringan-

jaringan yang dapat dirangsang dan ada kemungkinan bahaya terhadap 

kesehatan dan,  di atas 1000 mA/m2 dapat menimbulkan ekstrasistole dan 

fibrasi ventrikular dari jantung (bahaya akut terhadap kesehatan).  
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Menurut IRPA dan WHO, batasan pajanan kuat medan listrik yang diduga 

dapat menimbulkan efek biologis untuk umum adalah 5 kV/m 

(Tribuana,2000). 

 

B. Biologi Mencit (Mus musculus L.) 

 

                 Gambar 1. Mencit (Mus musculus L.) (Anonim,2009a). 

 

Menurut Kimbal (1983), mencit adalah hewan vertebrata yang termasuk 

kelompok hewan menyusui (Mamalia). Berdasarkan struktur gigi dan 

kebiasaannya sebagai hewan pengerat mencit digolongkan ke dalam ordo 

Rodentia dan familia Muridae.  

  

Mencit memiliki sifat jinak, lemah, takut cahaya dan aktif pada malam hari 

serta mudah ditangani. Dalam pemeliharaan mencit dibutuhkan kisaran 

suhu 20-25
0
C. 

Berdasarkan jenis makanannya mencit bersifat omnivorus yaitu mau 

memakan segala jenis makanan dan sering mencoba makanan yang tidak 

biasa dimakan sekalipun. Makanan yang tidak biasa dimakan tersebut akan 

dicicipi terlebih dahulu dan mencit akan kembali memakan  jika tidak ada 

akibat-akibat buruk yang terjadi setelah mencicipi makanan tersebut 

(Smith dan Mangkoewidjojo, 1988).  
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Menurut Yuono dkk (2002), siklus mencit berlangsung 4-5 hari sekali, 

karena mencit termasuk hewan poliestrus, estrus terjadi 20-40 jam setelah 

partus dan lama birahi antara 9-20 jam. Berdasarkan rasio jantan dan 

betina cara perkawinan mencit dibedakan atas monogamus, triogamus dan 

harem sistem. Monogamus terdiri dari satu jantan dan satu betina, 

triogamus terdiri dari satu jantan dan dua betina dan harem sistem terdiri 

dari satu jantan dan lebih dari tiga betina dalam satu kandang. 

 

C. Organ Hati dan Fungsinya 

1. Anatomi dan Fisiologi Hati 

 

 

 

 

 

                       

              Gambar 2. Anatomi Organ Hati Pada Babi (Anonim,2009b). 

Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh, memiliki berat badan 

1500 gr pada manusia dewasa normal yang diperkirakan sekitar 2,5% 

dari berat badan. Terletak edi bawah tulang iga, dalam rongga perut 

sebelah kanan (Price and Wilson, 1995). 
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Dari Gambar 2. hati terbagi atas 2 lapisan utama : 

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

2. Permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan lekukan fisura   

tranfersus. 

Hati terbaagi atas  4 belahan yaitu lobus kanan, lobus kiri, lobus 

kaudata, dan lobus quadratus (Syaifuddin, 1997). 

  

Hati terletak ditempat strategis diantara vena porta dan vena cava 

interior. Semua darah yang datang dari vena-vena usus yang halus 

yang penuh dengan bahan-bahan makanan dan kadang-kadang juga 

mengandung bahan-bahan toksik. Semua darah yang berasal dari vena-

vena kolon yang sering berisi toksik yang dibentuk oleh bakteri kolon 

dan bahkan kadang-kadang berisi bakteri yang sudak mati maupun 

yang masih hidup, dan semua darah dari limpa yang berisi hasil-hasil 

pemecahan hemoglobin, hasil pecahan-pecahan yang sering 

merupakan zat-zat beracun harus melalui hati sebelum mencapai 

sirkulasi vena cava interior (Sibuea, 1992). 

2. Histologi Organ Hati  

 

 

 

                                                                                 Keterangan : 

                                                                                 1. Vena sentralis                                                                              

                                                                                 2. Triad portal 

    3. Sinusoid 

    4. Septum lobulus hati 

    5. Sel hati 

    6. Jaringan ikat interlobular 

 

 

                  Gambar 3. Histologi Organ Hati Babi (Bajpai, 1988). 
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Di dalam organ hati terdapat 3 jenis jaringan yang penting, yaitu 

(Darmawan, 1973) : 

a. Sel Parenkim 

b. Susunan pembuluh darah 

c. Susunan saluran empedu 

Ketiga jaringan ini saling berhubungan erat, sehingga kerusakan satu 

jenis jaringan dapat mengakibatkan kerusakan jaringan lain. 

Hati terdiri dari sel-sel yang disusun di dalam lempengan-lempengan 

dimana akan masuk ke dalamnya sistempembuluh kapiler yang disebut 

sinusoid. Sinusoid-sinusoid tersebut berbeda dangan kapiler-kapiler di 

bagian tubuh yang lain, oleh karena lapisan endotel yang meliputinya 

terdiri dari sel-sel fagosit yang disebut sel kupfer. Lempengan sel-sel 

hepar tersebut tebalnya 1 sel dan mempunyai punya hubungan erat 

dengan sinusoid. Di bagian tepi diantara lobuli-lobuli terdapat 

tumpukan jaringan ikat yang disebut traktus portalis / TRIAD yaitu 

traktus portalis yang mengandung cabang-cabang vena porta, arteri 

hepatika dan ductus biliaris (Guyton and Hall, 2007). 

 

2. Fungsi Organ Hati 

Hati adalah organ tubuh yang rumit dan mempunyai berbagai ragam 

fungsi  yaitu (Sibuea, 1992) : 

1. Detoksifikasi, adalah membersihkan darah sebelum zat-zat toksik 

tersebut mencapai organ-organ tubuh yang peka misalnya otak. 
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2. Absorbsi, adalah hati mengolah dan menyimpan bahan makanan, 

misalnya karbohidrat yang diabsorbsi sebagai glukosa disimpan 

dalam hati sebagai glikogen. 

3. Sirkulasi, adalah suatu sistem pengangkutan darah.   

4. Sintesa, adalah membuat protein-protein khusus. Semua albumin 

dalam tubuh dibuat dalam hati, misalnya pada koagulasi pada 

proses peradangan di dalam organ-organ tubuh yang lain, hati 

membuat fibrinogen lebih banyak dan akan meningkatkan 

konsentrasi fibrinogen dalam darah, dengan akibat peningkatan 

laju endap darah (LED). 

 

Di dalam sel hati satu molekul bilirubin diikat dengan dua molekul 

asam glukuronat (asam yang terbentuk dari hasil proses oksidasi 

glukosa). Dengan demikian bilirubin menjadi bilirubin diglukuronida. 

Bilirubin diglukuronida larut dalam air, tidak dapat menembus 

(memasuki) bagian dalam dari sel dan bila berada dalam sirkulasi 

sistemik dapat dikeluarkan melalui ginjal. 

 

4.   Penyakit Hati 

a. Hepatitis (Radang Hati) 

Ditimbulkan oleh (Sibuea, 1992) : 

- Infeksi virus hepatitis 

- Infeksi demam kuning yang menyumbat saluran empedu 

- Zat kimia atau obat-obatan tertentu dan terlalu banyak alkohol. 
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b. Sirosis Hati  

Sirosis hati adalah penyakit hati kronik yang ditandai Sirosis hati 

banyak terjadi pada fungsi hati yang terganggu. Sintesa albumin 

(kadar albumin serum) rendah. Detoksifikasi berkurang tetapi 

bilirubin biasanya tetap normal (Price and Wilson, 1995). 

 

c. Kanker Hati 

Kanker hati terjadi apabila sel kanker berkembang  pada jaringan 

hati. Kanker hati yang banyak terjadi adalah Hepatocellular 

carcinoma (HCC). HCC merupakan komplikasi akhir yang serius 

dari hepatitis kronis, terutama sirosis yang terjadi karena virus 

hepatitis B, C, dan hemochromatosis (Sibuea, 1992). 

 

d. Perlemakan Hati 

Perlemakan hati terjadi bila penimbunan lemak melebihi 5% dari 

berat hati atau mengenai lebih dari separuh  jaringan sel hati. 

Perlemakan hati biasanya berpotensi menjadi penyebab kerusakan 

hati dan sirosis hati.    Kelainan ini dapat karena mengkonsumsi 

alcohol berlebih    disebut ASH (Alcoholic Steatohepatitis), 

maupun bukan karena alcohol disebut NASH (Nonalcoholic 

Steatohepatitis) (Price and Wilson, 1995). 

 

e. Kolestatis 

Merupakan keadaan akibat kegagalan memproduksi dan 

mengeluarkan empedu. Lamanya menderita kolestatis dapat 

menyebabkan  gagalnya penyerapan lemak dan vitamin A, D, E, K 
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oleh usus, juga adanya penumpukan asam empedu, bilirubin dan 

kolesterol di hati (Price and Wilson, 1995). 

 

f. Ikterus 

Penimbunan pigmen empedu dalam tubuh menyebabkan warna 

kuning pada jaaringan yang dikenal sebagai  ikterus. Ikterus 

dideteksi pada sclera (bagian mata yang putih), kulit atau kemih 

yang menjadi gelap bila bilirubin mencapai 2 sampai 3 mg/100 ml. 

Bilirubin juga dipakai untuk menilai hati. Bilirubin bukanlah 

enzim. Senyawa ini adalah hasil penguraian sel darah merah oleh 

hati. Kadar bilirubin dapat meningkat jika hati tidak berfungsi atau 

ada kelebihan sel darah merah yang dihancurkan. Kadarnya juga 

dapat meningkat jika ada sumbatan pada saluran yang mengalirkan 

cairan empedu dari hati. Tes air seni terhadap urobilinogen, hasil 

sampingan dari metabolisme bilirubin dalam saluran pencernaan, 

dapat bermanfaat untuk menentukan apakah gejala yang dirasakan 

berhubungan dengan penghancuran sel darah merah, penyakit hati 

atau saluran yang tersumbat (Spiritia, 2001). 

 

Bilirubin serum normal adalah 0,2 sampai 0,9/100n ml. jaringan 

yang kaya elastinum seperti sklereid permukaaan bawah lidah, 

biasanya pertama kali menjadi kuning (Price and Wilson, 1995). 
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g. Hemokromatosis 

Hemokromatosis merupakan kelainan metabolism besi yang 

ditandai dengan adanya pengendapan besi secara berlebihan di  

dalam jaringan. Penyakit ini bersifat genetic/keturunan (Price and 

Wilson, 1995). 

                           

D. Penelitian Pajanan Medan Listrik Terhadap Hewan 

 

Penelitian-penelitian yang dilakukan dari tahun 1960an hingga tahun 

1980an memang menunjukan adanya pengaruh medan elektrostatik 

tegangan tinggi pada makhluk hidup. Percobaan manggunakan ayam dan 

burung merpati yang ditaruh di dalam medan elektrostatik 30kV/m 

menunjukan kasulitan makan karena paruhnya selalu gemetar. Medan 

elektrostatik juga diketahui dapat menurunkan paramreter fertilitas tikus 

jantan dan kecacatan lahir pada anaknya (Kanedi,dkk. 2007). 

 

Percobaan menggunakan medan elektrostatik bertegangan 7kV/m pada 

mencit yang sedang hamil dalam kandungan cenderung lebih lamban 

kemampuan rightingnya (gerak reflex pada hewan untuk 

mempertaahankan orientasi tubuh) dibandingkan yang tidak diberikan 

perlakuan (Kanedi, dkk. 2007). 

 

Pada mencit medan listrik diketahui dapat menghambat perkembangan 

struktur tubuh antara lain pada organ-organ reproduksi berupa kerusakan 

pada sel-sel epitel spermatogenik dan sel-sel penghasil hormon steroid 
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sehingga hewan tersebut mengalami penuaan seksual dini (Kanedi, dkk. 

2007). 

 

Selain itu para peneliti lain telah melakukan serangkaian percobaan 

diantaranya Edwards terhadap sejumlah serangga Lepidoptera, Krueger  

terhadap ayam dan Marino terhadap mencit. Penelitian-penelitian tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh medan listrik dan atau medan magnit 

terhadap fungsi reproduksi. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan 

bahwa selain menghambat pertumbuhan dan meningkatkan jumlah 

kematian pada keturunannya, ternyata medan listrik juga menyebabkan 

secara nyata (Kanedi,dkk. 2007). 

 

Penelitian Soeradi dan Tadjudin (1986) pada tikus melaporkan bahwa pada 

hewan percobaan yang terpajan dengan medan elektrostatik didapatkan 

serta  kenaikan angka kematian anak-anaknya. Disamping itu juga 

ditemukan terjadinya serta penyusutan jumlah sel-sel germinal. 

Dalam penelitian lebih lanjut (Soeradi, 1987) dengan menggunakan medan 

listrik statis, memberikan pemajanan pada tikus dan terlihat bahwa pada 

tingkat pajanan 6 kV/10 cm dan 7kV/10 cm selama 1 jam per hari (30 hari 

terus menerus), menimbulkan penyusutan berat testis kerusakan sel-sel 

tubulus seminiferus, terjadi kelainan kongenital pada anak seperti 

mikroftalmia, bulu kasar di sekitar kepala dan  penyempitan gelang 

pinggul. 

 


