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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Gelombang Elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan 

media untuk merambat.  Paparan gelombang elektromagnetik dapat 

menyebabkan penurunan berat badan dan meningkatkan laju kematian 

pada tikus, penurunan jumlah telur, dan berat testis pada tikus, 

peningkatan stress oksidatif pada telur ayam, burung laut, dan eritrosit 

manusia (Anies, 2005). 

 

Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa karakter yang bisa diukur, 

yaitu frekuensi (F), panjang gelombang (λ), dan amplitude (A).  Amplitude 

adalah gelombang.  Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melintas di 

suatu interval waktu, dengan satuan Hertz (Hz).  Panjang gelombang 

adalah jarak antara dua puncak atau lembah dalam gelombang, dengan 

satuan meter (m).  Panjang gelombang berbanding terbalik dengan 

frekuensi, semakin tinggi panjang gelombangnya, maka semakin rendah 

frekuensinya, dan sebaliknya (Akhadi, 2000). 

 

Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan 

magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi 

dari satu tempat ke tempat lain.  Cahaya tampak adalah salah satu bentuk 
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radiasi elektromagnetik.  Gelombang elektromagnetik ini termasuk 

gelombang transversal (Anies, 2005). 

 

Gelombang elektromagnetik dari listrik dibagi dua, yaitu medan listrik dan 

medan magnet.  Medan listrik ditandai dengan adanya tegangan listrik 

(V/m, Kv/m) dan medan magnet ditandai dengan adanya arus listrik yang 

mengalir (Tesla) (Kase and Nelson, 1978). 

 

Medan listrik adalah medan/ruang yang menimbulkan gaya pada partikel.  

Medan listrik ini timbul karena adanya partikel bermuatan listrik, sehingga 

medan listrik mempunyai arah sesuai dengan jenis muatannya, positif atau 

negatif (Akhadi, 2000). 

 

Medan magnet adalah medan atau ruang yang dapat menimbulkan gaya 

pada benda-benda magnet atau bermuatan listrik.  Kuat medan magnet 

akan melemah jika jarak dari sumber semakin jauh.  Medan magnet tidak 

dapat dihalangi oleh benda-benda yang tidak permeabel, baik tubuh 

mahluk hidup, bangunan, tanah, ataupun pohon (Akhadi, 2000). 

 

Menurut Akhadi (2000), sumber gelombang elektromagnetik dibagi lima, 

yaitu : 

1. Osilasi listrik 

2. Sinar matahari : menghasilkan sinar ultraviolet 

3. Lampu merkuri : menghasilkan sinar ultraviolet 
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4. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam : 

menghasilkan sinar x (untuk rontgen) 

5. Inti atom yang tidak stabil : menghasilkan sinar gamma 

 

Sifat gelombang elektromagnetik menurut Wardhana (2000), yaitu : 

1. Dapat merambat dalam ruang hampa. 

2. Merupakan gelombang arah rambat, jadi dapat mengalami 

polarisasi transversal. 

3. Dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. 

4. Tidak dibelokkan dalam medan listrik maupun medan magnet. 

 

Dalam terminologi Satuan Internasional (SI), densitas tenaga atau radian 

diekspresikan dalam satuan watt per meter persegi (W/cm²).  Adapun 

medan listrik (E) dan magnetik (H) dapat diasosiasikan dengan satuan volt 

per meter (V/m) dan amper per meter (A/m) (Wardhana, 2000). 

 

Di Amerika, daya sampai dengan 10 mW/cm², masih termasuk dalam nilai 

ambang batas aman untuk penelitian mengenai pengaruh gelombang mikro 

terhadap tubuh manusia.  Rusia menetapkan 0,01 mW/cm² sebagai nilai 

ambang batas aman, namun di negara-negara lain belum dicapai kata 

sepakat berapa nilai ambang batas aman tersebut (Wardhana, 2000). 

 

B. Lampu merkuri 

Merkuri (Hg) adalah logam yang memiliki titik penguapan yang besar, 

mudah bercampur dengan logam-logam lain, dan dapat mengalirkan arus 
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listrik sebagai konduktor, baik tegangan tinggi maupun tegangan rendah 

(Darmono, 2001). 

 

Pemanfaatan logam merkuri saat ini sudah mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia dan lingkungan.  Dalam bidang industri, merkuri ini 

banyak dimanfaatkan sebagai lampu penerang jalan raya (Darmono, 

2001). 

 

Lampu merkuri merupakan lampu tertua HID (High Intensity Discharge).  

Lampu merkuri ini merupakan lampu yang paling banyak digunakan untuk 

penerangan taman karena bayangan yang dihasilkan oleh pancaran lampu 

merkuri ini membuat warna hijau pada tanaman terlihat hidup.  Pemancar 

disimpan di bagian dalam bola lampu yang disebut tabung pemancar 

(Darmono, 2001). 

 

Tabung pemancar ini berisi gas merkuri (air raksa) dan dilapisi bahan 

fluoresen.  Tabung pemancar tertutup dalam bola lampu yang berada di 

luarnya, yang diisi dengan nitrogen.  Bahan merkuri ini berbahaya apabila 

kontak atau masuk ke tubuh manusia.  Merkuri adalah suatu logam yang 

dapat mengakibatkan ruam bila terkena kulit, sakit kepala apabila terhirup, 

dan memicu kejang pada penderita epilepsi.  Lampu ini menghasilkan 

sinar UV dengan panjang gelombang kurang dari 290 nm (Darmono, 

2001). 
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Beberapa jenis lampu yang digunakan sebagai sumber cahaya sinar UV 

buatan, dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Daftar sumber cahaya sinar UV 

Sumber Daerah panjang gelombang efektif (nm) 

A. Sumber Lemah 

1. Lampu tungsten 

2. Lampu hidrogen 

3. Lampu karbon 

B. Sumber Intermediet 

1. Batang merkuri 

(tekanan rendah) 

2. Batang kadmium 

3. Batang zinc 

C. Sumber Kuat 

1. Sinar matahari 

2. Batang merkuri 

(tekanan sedang) 

3. Batang merkuri 

(tegangan tinggi) 

4. Batang xenon 

 

450 – tampak 

165 – tampak 

400 – tampak 

 

185,254 

 

229,326 

214,308 

 

340 – tampak 

200 – tampak 

 

240 – tampak 

 

200 - tampak 

Sumber : Akhadi, 2000 
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Kadar merkuri pada setiap bola lampu sekitar 1-5 mg dan tidak terlalu 

berbahaya, jika tersapu angin.  Apabila lampu ini pecah, bahan merkuri 

dapat mencemari ruangan dan mengancam kesehatan manusia.  Kadar 

pencemaran merkuri bisa bertahan 5 jam pada ruangan tertutup.  Untuk itu, 

jendela harus segera dibuka selama 15 menit agar gas merkuri dapat hilang 

dari dalam ruangan (Darmono, 2001). 

 

C. Reproduksi Mencit 

 

1. Asal Usul Mencit 

Mencit liar atau mencit rumah (Mus musculus) termasuk dalam ordo 

Rodentia.  Penyebarannya sangat luas, sering dipakai di laboratorium 

sebagai hewan coba. 

 

Menurut Amori (1996), mencit diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Sub Filum  : Vertebrata 

Class   : Mamalia 

Sub Class  : Tetrapoda 

Ordo   : Rodentia 

Famili   : Muridae 

Genus   : Mus 

Species  : Mus musculus 
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Ciri umum pada mencit yaitu memiliki hidung yang runcing, ukuran 

badan kecil sekitar 6-10 cm, panjang ekor sama atau lebih panjang 

sedikit dari kepala dan badan tidak berambut dengan ukuran 7-11 cm, 

telinga tegak dan besar untuk ukuran hewan 15 mm/kurang.  Ciri 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 (Amori, 1996). 

 
Gambar 1.  Mencit (Mus musculus) (Amori, 1996). 

 

 

2. Perkembangan Hidup 

Pertumbuhan adalah proses pertambahan bobot sejalan dengan 

pertambahan umur, sedangkan perkembangan adalah pergantian 

bentuk, penyusunan panca indera, dan fungsi organ tubuh.  Saat baru 

lahir, anak mencit memiliki berat 0,5-1,5 gram, belum memiliki 

rambut, dan kelopak mata masih menutup.  Kanibalisme jarang terjadi, 

namun betina tidak boleh diganggu selama proses kelahiran hingga 2 

hari kedepan setelah melahirkan (Sihombing, 2010). 
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3. Siklus Breeding 

Mencit yang telah dewasa dan siap dikawinkan memiliki bobot tubuh 

28 gram untuk jantan dan 20-25 gram untuk betina.  Lamanya gestasi 

antara 18-21 hari, rata-rata 21 hari (Amori, 1996). 

 

Mencit termasuk hewan polioestrus, siklusnya berlangsung setiap 4-5 

hari sekali, lamanya birahi antara 9-20 jam, estrus terjadi setelah 20-40 

jam setelah partus (Amori, 1996). 

 

1-24 jam setelah partus, mencit dapat melakukan perkawinan lagi.  

Fase estrus dimulai antara jam 4 sore sampai 10 malam.  Biasanya 

mencit betina kawin dalam 3 jam pertama periode estrus (Amori, 

1996). 

 

Pada mencit betina ditemukan adanya sumbat vagina (vaginal plug) di 

bagian lumen vagina, yang menandakan telah terjadi perkawinan.  

Sumbat ini merupakan air mani yang menggumpal yang berasal dari 

sekresi kelenjar khusus mencit jantan.  Sumbat ini tetap berada dalam 

vagina selama 16 jam sampai dengan 48 jam dan tidak mudah jatuh 

keluar (Amori, 1996). 

 

Mencit dapat melahirkan anak sejumlah 6-15 ekor per induk betina 

dengan berat lahir berkisar 0,5-1,0 gram per ekor.  Anak mencit yang 

baru lahir dapat dilihat pada Gambar 2 (Amori, 1996). 
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Gambar 2.  Anak mencit yang baru dilahirkan (Amori, 1996). 

 
 
Cara perkawinan mencit.  Berdasarkan rasio jantan dan betina, 

perkawinan mencit dibedakan atas monogamus, triogamus, dan harem.  

Sistem monogamus terdiri dari satu jantan dan satu betina, triogamus 

yaitu dengan satu jantan dan dua betina, dan harem yang terdiri dari 

satu jantan dengan lebih dari tiga betina, di dalam satu kandang 

(Priyambodo, 2003). 

 

4. Sifat 

Mencit merupakan hewan jinak, lemah, mudah ditangani, takut cahaya, 

dan aktif pada malam hari.  Mencit yang dipelihara secara soliter, 

memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan mencit yang dipelihara 

bersama-sama dalam satu kandang (Rahayu, 2006).  
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5. Lingkungan Hidup dan Makanan 

Untuk memelihara mencit, dibutuhkan temperatur ruangan berkisar 

antara 20ºC - 25ºC, mencit dapat dipelihara dengan baik pada 

temperatur 70ºF - 80ºF, dengan kelembaban ruangan berkisar 45-55%.  

Mencit liar bersifat omnivora, yaitu pemakan segala macam makanan 

(Wisnu, 2000). 

  

D. Gelombang Elektromagnetik Terhadap Makhluk Hidup 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan energi 

listrik, baik kebutuhan rumah tangga, pengobatan, kerja, dll.  Kehadiran 

medan listrik dan medan magnet disekitar kita tidak dapat dirasakan oleh 

indera, kecuali jika intensitasnya besar dan hanya terasa bagi yang 

hipersensitif (Dubroff, et al., 1996). 

 

Terjadinya induksi medan dan arus listrik pada jaringan merupakan 

mekanisme interaksi dan magnetik pada makhluk hidup.  Jika tubuh 

menyerap intensitas medan magnetik dan listrik yang relatif cukup, maka 

akan merangsang sistem otot dan saraf dalam tubuh.  Pada intensitas 

rendah sekalipun, hal ini akan berpengaruh pada aktifitas modulasi di 

dalam maupun sistem saraf (Jhon, 1996). 

 

Adanya riwayat keterpajanan dalam pemakaian peralatan yang 

menggunakan gelombang elektromagnetik, memungkinkan adanya 

gangguan electrical sensitivity, yaitu gangguan fisiologis dengan tanda dan 
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gejala neurologis maupun kepekaan, berupa gejala dan berbagai keluhan 

(Anies, 2006). 

 

Menurut Dubroff, et al., (1996), ada beberapa hal yang mempengaruhi 

terserapnya energi total dan distribusinya di dalam tubuh manusia, 

diantaranya : 

1. Frekuensi dan panjang gelombang medan elektromagnetik 

2. Polarisasi medan EMF (Electric and Magnetic Fields) 

3. Konfigurasi (seperti jarak) antara badan dan sumber radiasi 

4. Keadaan paparan radiasi, seperti adanya benda lain di sekitar sumber 

radiasi 

5. Sifat-sifat elektrik (listrik) tubuh (konstan dielektrik dan 

konduktivitas).  Hal ini sangat bergantung pada kadar air dalam tubuh, 

radiasi akan lebih banyak diserap pada media dengan konstan 

dielektrik yang tinggi, seperti otak, otot, dan jaringan dengan kadar air 

tinggi. 

 

Dubroff, et al., (1996) juga mengatakan bahwa radiasi elektromagnetik 

berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya : 

1. Sistem darah : Leukimia dan Limfoma maglinum 

2. Sistem reproduksi pria : Infertil 

3. Sistem saraf : Degeneratif saraf 

4. Sistem kardiovaskular : Perubahan ritme jantung 

5. Hipersensitifitas 


