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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari 

alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu 

dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Kepmennaker, 1999).  Pengaruh 

kebisingan berkaitan dengan faktor-faktor psikologis dan emosional.  Adapun 

dampak yang ditimbulkan dari kebisingan gangguan emosional, gangguan 

tidur serta gangguan komunikasi (Fahri dan Pasha, 2010). 

 

Secara umum bising adalah bunyi yang tidak diinginkan.  Bising yang 

intensitasnya 85 desibel ( dB ) atau lebih dapat menyebabkan kerusakan 

reseptor pendengaran corti pada telinga dalam.  Sifat ketuliannya adalah tuli 

saraf koklea dan biasanya terjadi pada kedua telinga (Rambe, 2003). 

 

Masalah yang hingga saat ini belum bisa ditanggulangi secara baik sehingga 

dapat menjadi ancaman serius bagi pendengaran para pekerja yaitu bising 

industri, karena dapat menyebabkan kehilangan pendengaran yang sifatnya 

permanen.  Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan terhadap pabrik 

dan pemeriksaan terhadap pendengaran para pekerja secara berkala untuk 

mencegahnya (Rambe, 2003) 
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Semakin meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan 

semakin bertambahnya kebisingan.  Kebisingan yang meningkat 

menyebabkan bertambahnya resiko gangguan kesehatan pada manusia.  Efek 

dari kebisingan secara fisiologis dapat mempengaruhi konsentrasi secara 

mental, meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung, menutup 

pembuluh darah pada kulit, meningkatkan metabolisme, menyebabkan 

gangguan pencernaan serta meningkatkan ketegangan pada otot (Bungin, 

2008). 

 

Kebisingan pada suatu lingkungan, baik secara terus menerus maupun tidak 

akan mempengaruhi kerja otak yang berhubungan dengan kelenjar endokrin 

(Marpaung, 2006).  Salah satu sistem endokrin yang dapat terganggu akibat 

kebisingan yaitu terbentuknya hormon reproduksi seperti testosteron, FSH 

(Follicle Stimulating Hormone), dan LH (Luteinizing Hormone).  Testosteron 

dan FSH berperan dalam proses spermatogenesis yang terjadi pada tubulus 

seminiferus yang berada dalam testis.  Adanya penurunan testosteron dan FSH 

memberikan pengaruh terhadap struktur testis seperti diameter tubulus 

seminiferus dan kualitas maupun kuantitas sel-sel spermatogenik. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur histologis testis 

mencit (Mus musculus L.) setelah diberi paparan kebisingan , yang meliputi 

jumlah spermatogonia, spermatosit primer,spermatosit sekunder, spermatid, 

spermatozoa, dan diameter tubulus seminiferus. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai pengaruh kebisingan terhadap struktur histologis testis 

yang meliputi jumlah spermatogonia, spermatosit, spermatid, dan diameter 

tubulus seminiferus, sehingga diketahui dampak dari adanya kebisingan 

terhadap sistem reproduksi pada manusia. 

  

D. Kerangka Pikir 

 

 

Kemajuan di bidang teknologi dan industri di Indonesia saat ini semakin 

meningkat, hal tersebut memberikan dampak negatif berupa kebisingan.  

Menurut WHS (1993), kebisingan adalah bunyi yang timbulnya tidak 

dikehendaki dan sifatnya mengganggu pendengaran, bahkan mampu 

menurunkan daya dengar seseorang yang terpapar. 

 

Hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis yaitu FSH (Follicle 

Stimulating Hormone), LH (Luteinizing Hormone) yang disekresi oleh 

kelenjar adenohipofisis yang merangsang aktivitas gonad jantan untuk 

mensekresikan hormon androgen yaitu testosteron.  Adanya respon kebisingan 

menyebabkan stress yang berpengaruh terhadap sistem kerja hormonal.  

Korteks adrenal bereaksi terhadap stress dan menyebabkan hipotalamus 

mensekresikan hormon pembebas yang merangsang adenohipofisis untuk 

mensekresikan hormon ACTH (Adrenocorticotropic Hormone). ACTH 

merangsang sel-sel korteks adrenal untuk mensekresi kortikosteroid.  Hormon 

stress (kortikosteron) dapat menghambat beberapa hormon reproduksi dalam 
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sumbu HPG (hipotalamus-pituitari-gonad).  Kemudian diketahui pula bahwa 

hormon kortikosteron mampu menurunkan kadar testosteron serta dapat 

menginduksi apoptosis pada sel-sel Leydig (Barlian, Ridwan, dan Zakaria, 

2012). 

 

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh kebisingan yang mampu menyebabkan stress terhadap jumlah sel-sel 

spermatogenik dan diameter tubulus seminiferus testis mencit (Mus musculus 

L.). 

 

E. Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pemaparan kebisingan 

menurunkan jumlah sel-sel spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit 

sekunder, spermatid, spermatozoa, dan pengecilan diameter tubulus 

seminiferus mencit (Mus musculus L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


