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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kebisingan 

 

1. Definisi Kebisingan 

 

Kebisingan adalah suatu bunyi intensitas tinggi, merupakan pencemaran 

yang mengganggu dan tidak disukai, dan mengganggu percakapan dan 

merusak alat pendengaran (Marpaung, 2006).  Diketahui bahwa 

kebisingan merupakan suatu stressor yang dapat menyebabkan perubahan 

fisik, psikis dan tingkah laku manusia (Chusna, 2008).   

 

Bising merupakan campuran dari berbagai suara yang tidak dikehendaki 

ataupun yang merusak kesehatan, kebisingan merupakan salah satu 

penyebab penyakit lingkungan.  Kebisingan sering digunakan sebagai 

istilah untuk menyatakan suara yang tidak diinginkan yang disebabkan 

oleh kegiatan manusia atau aktifitas-aktifitas alam (Rusli, 2008). 

 

2. Batas Intensitas Kebisingan 

 

Menurut SK Dirjen P2M dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman 

Departemen Kesehatan RI Nomor 70-1/PD.03.04.Lp, (Petunjuk 



6 

 

Pelaksanaan Pengawasan Kebisingan yang Berhubungan dengan 

Kesehatan Tahun 1992), tingkat kebisingan diuraikan sebagai berikut: 

1. Tingkat kebisingan sinambung setara (Equivalent Continuous Noise 

Level =Leq) adalah tingkat kebisingan terus menerus (=steady noise) 

dalam ukuran dBA, berisi energi yang sama dengan energi kebisingan 

terputus-putus dalam satu periode atau interval waktu pengukuran. 

2.  Tingkat kebisingan yang dianjurkan dan maksimum yang 

diperbolehkan adalah rata-rata nilai modus dari tingkat kebisingan 

pada siang, petang dan malam hari. 

3. Tingkat ambang kebisingan (=Background noise level) atau tingkat 

latar belakang kebisingan adalah rata-rata tingkat suara minimum 

dalam keadaan tanpa gangguan kebisingan pada tempat dan saat 

pengukuran dilakukan, jika diambil nilainya dari distribusi statistik 

adalah 95% atau L-95. 

 

Nilai ambang batas kebisingan adalah intensitas tertinggi dan merupakan 

nilai rata-rata yang masih dapat diterima oleh manusia tanpa 

mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu yang cukup 

lama atau terus menerus, selanjutnya ditulis NAB.  Penting untuk 

diketahui bahwa di dalam menetapkan standar NAB pada suatu level atau 

intensitas tertentu, tidak akan menjamin bahwa semua orang yang terpapar 

pada level tersebut secara terus menerus akan terbebas dari gangguan 

pendengaran, karena hal itu tergantung pada respon masing-masing 

individu (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, 1996). 
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Di Indonesia nilai ambang batas kebisingan ditetapkan 85 dBA 

berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 51/1999.  

 

Tabel 1. Intensitas Bunyi dan Waktu Paparan yang Diperkenankan Sesuai 

dengan Departemen Tenaga Kerja 1999 

 

No Waktu pemajanan perhari 

 

Intensitas kebisingan 

(dBA) 

1 8 jam 85 

2 4 jam 88 

3 2 jam 91 

4 1jam 94 

5 30 menit 97 

6 15 menit 100 

7 7,5 menit 103 

8 3,5 menit 106 

9 1,88 menit 109 

Sumber : (Menteri Tenaga Kerja, 1999) 

 

3. Jenis-jenis Kebisingan 

 

Menurut Justian (2012), jenis-jenis kebisingan yang sering ditemukan 

adalah sebagai berikut : 

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 spectrum frekuensi sempit (steady state, 

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

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

pesawat terbang di lapangan udara. 

d. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), seperti tembakan bedil 

dan meriam. 

e. Kebisingan impulsive berulang, misalnya mesin tempa di perusahaan. 
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4. Efek Kebisingan Terhadap Manusia 

 

Anak-anak di daerah kebisingan intensitas tinggi lebih banyak menderita 

tekanan darah tinggi daripada anak-anak di daerah kebisingan intensitas 

lebih rendah (Wilda, 1999).  Kebisingan memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kesehatan masyarakat yang meliputi kelainan pada 

kardiovaskuler, sistem kekebalan, dan sistem hormonal (Willy and Wim, 

2000).  Kebisingan berpengaruh juga terhadap hewan percobaan, yaitu 

menimbulkan stress ringan, menaikkan kadar kortikosteroid plasma 0-35 

ng/ml setelah 10-20 jam pemaparan (Leary, 1990).  Pada suatu 

lingkungan, kebisingan yang dikenakan dengan terus-menerus atau tidak 

pada tikus dapat mempengaruhi kerja otak yang memiliki hubungan 

dengan kelenjar endokrin.  Hal tersebut dikarenakan adanya stimulus dari 

sumber kebisingan yang berpengaruh terhadap kerja saraf otonom, salah 

satunya adalah kelenjar korteks adrenal (Vick, 1984).  Bising juga dapat 

menyebabkan penurunan kemampuan dalam berkomunilasi karena sistem 

pendengaran yang terganggu (Gabriel, 1996).  Diketahui bahwa kebisingan 

merupakan suatu stressor yang dapat menyebabkan perubahan fisik, psikis 

dan tingkah laku manusia.  Selain itu bising juga dapat mempengaruhi 

respon imun (Chusna, 2008). 

 

Menurut Anggraini (2005) juga mengatakan bahwa pemaparan kebisingan 

yang keras selalu di atas 85 dBA, dapat menyebabkan ketulian sementara. 

Biasanya ketulian akibat kebisingan terjadi tidak seketika sehingga pada 

awalnya tidak disadari oleh manusia.  Baru setelah beberapa waktu 
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terjadi keluhan kurang pendengaran yang sangat mengganggu dan 

dirasakan sangat merugikan.  Pengaruh-pengaruh kebisingan selain 

terhadap alat pendengaran dirasakan oleh seseorang yang terpapar 

kebisingan keras mengeluh tentang adanya rasa mual, lemas, stres, sakit 

kepala bahkan peningkatan tekanan darah. 

 

B. Biologi Mencit (Mus musculus L.) 

 

1. Klasifikasi Mencit (Mus musculus L.) 

 

Klasifikasi mencit (Mus musculus L.) menurut Nowak dan Paradiso (1983) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Animalia 

Phyllum  : Chordata 

Subphylum  : Vertebrata 

Class   : Mamalia 

Ordo   : Rodentia 

Subordo  : Myomorpha 

Familia  : Muridae 

Genus   : Mus 

Species  : Mus musculus L. 

 

Mencit terdiri atas tiga jenis yaitu mencit liar, mencit komersil, dan mencit 

albino.  Mencit merupakan hewan mamalia paling kecil diantara jenis 

hewan percobaan lainnya.  Mencit yang sering digunakan dalam 

percobaan adalah mencit albino.  Rambut mencit berwarna keabu-abuan 
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atau putih dan warna perut sedikit pucat.  Mata berwarna hitam atau merah 

dan kulit berpigmen atau albino.  Mencit dapat hidup selama 1-3 tahun.  

Berat badan ketika berumur empat minggu dapat mencapai 18-20 gram, 

pada umur enam bulan berat badan mencapai 30-44 gram atau lebih.  

Mencit mati sebelum dewasa dan rata-rata siklus hidup mencit 

laboratorium adalah 2 tahun, namun ada yang mencapai 6 tahun (Smith 

dan Mangkoewidjojo, 1998). 

 

2. Sistem Reproduksi Mencit (Mus musculus L.) Jantan 

 

 

Gambar 1. Sistem Reproduksi Mencit Jantan (Mus musculus L.) 

(Sumber : Setyadi, 2006) 

 

Keterangan : 

a : Testis 

b : Ureter 

c : Epididimis 

d : Penis 

e : Vas deferens 

 

 

3. Tubulus Seminiferus 

 

Gonad jantan atau testis terdiri atas banyak saluran yang melilit-lilit yang 

dikelilingi oleh beberapa lapis jaringan ikat. Saluran tersebut adalah 

a 

b 

c 

d e 
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tubulus seminiferus, yaitu tempat terbentuknya sperma (Campbell, Reece, 

and Mitchell, 2004).  Tubulus seminiferus dibungkus oleh suatu membran 

basalis yang tebal, dalam membran tubulus seminiferus dibatasi oleh epitel 

berlapis yang disebut epitel seminiferus.  Terdapat tiga lapisan dinding 

tubulus seminiferus dari dalam ke luar yaitu lamina ephitelium, lamina 

basalis, dan jaringan fibroelastik.  Terdapat dua jenis sel pada epitel 

tubulus seminiferus yaitu sel Sertoli dan sel-sel spermatogenik.  Beberapa 

sel dengan morfologi berbeda pada sel-sel spermatogenik yaitu 

spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan 

spermatozoa.  Yang berfungsi menunjang, melindungi, dan mengatur 

nutrisi spermatozoa yang berkembang, memproduksi dan mensekresi 

hormone seksual, merombak keping sitoplasma yang dilepaskan saat 

proses spermatogenesis serta mensekresi cairan untuk transport sperma 

adalah sel Sertoli (Junquiera and Carneiro, 2007). 

 

Terdapat tiga jenis spermatogonia pada mencit yaitu spermatogonia A, 

spermatogonia intermedia, dan spermatogonia B.  Ketiga spermatogonia 

ini dapat dibedakan dengan jelas berdasarkan kondensasi kromatin pada 

membran inti pada preparat yang telah diwarnai.  Spermatogonia A 

membran inti memperlihatkan kondensasi materi kromatin yang halus dan 

tipis. Spermatogonia intermedia mempunyai bentuk peralihan antara 

spermatogonia A dan B.  Spermatogonia B memperlihatkan kondensasi 

kromatin yang kasar dan tidak rata.  Pada potongan melintang testis mencit 

terdapat 12 stadia spermatogenesis berdasarkan tipe asosiasi sel.  Susunan 

asosiasi sel antara spermatogonia A, spermatogonia intermedia, 
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spermatogonia B, spermatosit primer yang berada di berbagai tahap 

profase menentukan setiap stadium spermatogenesis, dan dibagi menjadi 

16 tingkat perkembangan spermatid pada mencit.  Satu siklus adalah 

sebutan untuk perkembangan epitel tubulus seminiferus dari stadium 

sampai kembali mencapai stadium yang sama.  Satu siklus 

spermatogenesis pada mencit membutuhkan waktu 35-40 hari (Sutyarso, 

1992). 

  

4. Spermatogenesis  

 

Menurut Yatim (1994), spermatogenesis merupakan proses pertumbuhan 

dan perubahan dari spermatogonia sampai spermatozoa yang meliputi tiga 

fase yaitu spermatositogenesis, meiosis, dan spermiogenesis. 

a. Spermatositogenesis 

Disebut tahap proliferasi atau tahap perbanyakan melalui pembelahan 

mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan anakan sel bersifat  

identik.  Terdapat populasi benih yang disebut spermatogonia A0 

berproliferasi menghasilkan spermatogonia dengan penampakan 

morfologi berbeda yang disebut tipe A1.   Masing-masing 

spermatogonia A1 mengalami pembelahan mitosis sebanyak 6 kali, 

yaitu tipe A1, A2, A3, A4 selama pembelahan mitosis pertama sampai 

ketiga, dan spermatogonia intermedia setelah mitosis keempat.  

Pembelahan mitosis kelima menghasilkan spermatogonia tipe B, dan 

mitosis keenam menghasilkan spermatosit primer (Everitt and 

Johnson, 1988).  Spermatogonium tipe A memiliki inti lonjong dengan 
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nukleolus di pinggir.  Selain itu, spermatogonium tipe B berinti bundar 

dengan. nukleolus agak di tengah, dan sel ini akan bermitosis menjadi 

spermatosit primer (Yatim, 1994). 

b. Meiosis 

Meiosis merupakan pembelahan pada sel gamet dengan mengurangi 

jumlah set kromosom dari dua menjadi datu dalam gamet, 

mengimbangi penggandaan yang terjadi saat fertilisasi, (Campbell, 

Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, and Jackson, 2010). 

Spermatosit primer menjauh dari lamina basalis, dengan sitoplasma 

semakin banyak, dan segera mengalami meiosis.  Sel spermatosit 

primer mengalami fase leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan 

diakinesis dari profase, metaphase, anaphase, dan telofase pada 

meiosis I.  Pada meiosis I dan II proses sitokinesis tidak membagi sel 

benih lengkap terpisah, tetapi masih berhubungan sesama lewat suatu 

jembatan, disebut intercellular bridge.  Komunikasi sel bertetangga 

berlangsung melalui jembatan ini.  Spermatosit sekunder memiliki inti 

yang lebih gelap dibandingkan dengan spermatosit  primer.  Spermatid 

memiliki bentuk yang berbeda dengan spermatosit primer, yaitu 

memiliki inti lonjong dan runcing, terbentuk ekor halus yang panjang 

dalam sitoplasma (Yatim, 1994). 

c. Spermiogenesis   

Merupakan diferensiasi spermatid yang berbentuk menjadi 

spermatozoa, memiliki empat fase yaitu fase golgi, fase tutup, fase 

akrosom, dan fase pematangan.  Pada fase golgi butiran akrosom 
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terbentuk dalam alat golgi spermatid, butiran (granula) membentuk 

satu butiran akrosom.  Membran yang berada dalam gembungan 

akrosom (vesikel akrosom) melapisi butiran akrosom ini.  Gembungan 

ini melekat pada satu sisi inti yang akan menjadi bagian depan 

spermatozoa (Yatim, 1994).  

 

Pada fase tutup terbentuk lipatan tipis yang melingkupi bagian kutub 

yang akan menjadi bagian depan saat gelembung akrosom semakin 

besar.  Kemudian terbentuk topi atau tutup spermatozoa.  Pada fase 

akrosom terjadi reditribusi bahan akrosom.  Nukleoplasma mengalami 

kondensasi, lalu spermatid memanjang.  Sampai akrosom dan tutup 

kepala membentuk tutup akrosom, bahan akrosom menyebar dan 

membentuk lapisan tipis meliputi kepala.  Akrosom banyak 

mengandung karbohidrat dan enzim hidrolisa yang terdiri dari 

hialuronidase, neuroamidase, fosfatase asam dan protease yang 

aktivitasnya mirip tripsin.  Akrosom berfungsi sebagai lisosom 

berjenis khusus.  Inti spermatid memanjang dan gepeng. Terdapat 

butiran nukleoplasma yang mengalami transformasi yaitu berupa 

filamen-filamen yang pendek dan tebal kasar (Yatim, 1994). 

 

Fase pematangan, spermatid berubah bentuk dengan ciri spesies.  

Butiran ini bersatu dan inti menjadi gepeng bentuk pyriform, sebagai 

ciri spermatozoa primata dan khususnya manusia. Ketika akrosom 

terbentuk di bakal jadi bagian depan spermatozoa, sentriol bergerak ke 

kutub berseberangan. Sentriol yang paling depan membentuk 
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flagellum, sentriol satu lagi membentuk kelepak sekeliling pangkal 

ekor. Mitokondria membentuk cincin-cincin di bagian middle piece 

ekor, dan seludang fibrosa di luarnya. Mikrotubul muncul dan 

berkumpul di bagian samping spermatid membentuk satu batang besar, 

disebut manchette. Manchette ini menjepit inti sehingga menjadi 

lonjong, lalu spermatid memanjang, dan sitoplasma terdesak ke 

belakang inti. Ketika ekor mengalami differensiasi, sitoplasma sisa 

yang diselaputi membran melepaskan diri ke samping, disebut recidual 

body of regnaud (Yatim, 1994).  

 

 
Gambar 2.  Penampang histologi testis mencit (Mus musculus L.) 

(Sumber : Intani, 2010) 

 

Keterangan : 

a : Spermatogonium 

b : Spermatosit primer 

c : Spermatosit sekunder 

d : Spermatid 

e : Spermatozoa 

 


