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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor perindustrian dalam pembangunan Nasional Indonesia saat ini 

mengalami peningkatan pesat (Sari, 2011). Peningkatan tersebut 

mengakibatkan bising yang cukup keras dan terjadi untuk jangka waktu 

yang sangat lama. Pada bidang kesehatan bising dapat menyebabkan stress 

bising. Stress bising di lingkungan kerja menjadi masalah utama pada 

kesehatan kerja (Tumewu et al., 2014). Bising merupakan bagian stress fisik 

dan psikologis yang dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas 

sistem reproduksi (Erris dan Harahap, 2014). Penurunan fungsi reproduksi 

pria berhubungan dengan tingkat infertilitas pria sehingga menentukan 

kualitas spermatozoa mengadakan fertilisasi (Ermiza, 2012). Sejauh ini 

penelitian terkait pengaruh paparan bising dan alat pelindung telinga 

terhadap jumlah sel spermatid belum banyak dilakukan. 

Hasil penelitian labour force survey menemukan adanya 182.700 

kasus stress akibat kerja di Inggris. Penyebab gangguan stress bukan hanya 

dari pekerjaan tersebut melainkan adanya stressor fisik, emosional dan 

mental. Stress bising adalah contohnya (Harrianto, 2005). Kasus yang 

berhubungan dengan infertilitas mempengaruhi sekitar 15% pasangan di 

seluruh dunia, yaitu sejumlah 48,5 juta pasangan. Pria bertanggung jawab 

atas 20-30 % kasus infertilitas dan berkontribusi pada 50% kasus secara 
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keseluruhan walaupun jumlah ini tidak secara akurat mewakili seluruh 

wilayah dunia (Agarwal et al., 2015). Indonesia angka infertilitas menurut 

ahli sekarang ini mencapai 15-20 persen dari ± 50 juta pasangan  (Oktarina 

et al., 2014). 

Fertilitas berhubungan dengan proses spermatogenesis (Erris dan 

Harahap, 2014). Parameter penilaian fertilitas dapat dilihat dari proses 

spermatogenesis yang terdiri dari sel-sel spermatogenik yaitu antara lain 

spermatogonia, spermatosit, spermatid. Sel-sel spermatogenik dalam tubuli 

seminiferi testis ini adalah cikal bakal pembentukan spermatozoa sehingga 

dapat dijadikan titik tolak yang berkaitan dengan fertilitas. Pengamatan sel-

sel spermatogenik dapat dilihat strukturnya melalui gambaran histologi 

(Solihati et al., 2013). 

Stress bising mengakibatkan terganggunya sistem endokrin yaitu 

terbentuknya hormon reproduksi seperti testosteron, Folicle Stimulating 

Hormone (FSH), dan Lutheinizing Hormone (LH) yang berperan sebagai 

pendukung proses spermatogenesis pada tubuli seminiferus testis. Stimulasi 

dari stress bising akan memperpanjang pengeluaran corticotropin releasing 

hormone (CRH) secara langsung oleh pengaktifan paraventricular nucleus 

(PVN) sehingga bereaksi terhadap hipotalamus untuk merangsang 

adenohipofisis mensekresikan hormon Adrenocorticotropic Hormone 

(ACTH). Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) merangsang sel korteks 

adrenal dalam mensekresi kortikosteroid (Apriliani et al., 2013). Hormon 

kortikosteroid atau hormon kortisol  mencakup glukokortikoid. Tingginya 
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konsentrasi glukokortikoid di darah akan mempengaruhi hipotalamus dan 

hipofisis, akibatnya mengganggu sekresi Gonadotropin-Releasing Hormone 

(GnRH) dan mengurangi konsentrasi plasma Lutheinizing Hormone (LH) 

(Dobson et al., 2003; Wahyuni et al., 2015). Peningkatan corticotropin 

releasing hormone (CRH) mengakibatkan penurunan Gonadotropin-

Releasing Hormone (GnRH) sehingga produksi hormon FSH dan LH 

menurun. Hormon FSH bekerja pada sel germinal yang berfungsi untuk 

memulai proliferasi dan differensiasi serta meningkatkan sensitivitas sel 

leydig terhadap LH dalam memproduksi testosteron. Jadi, apabila hormon 

FSH, LH dan testosteron menurun akan mempengaruhi spermatogenesis 

(Erris dan Harahap, 2014) 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti 

menggunakan hewan coba yang dipapar tanpa menggunakan alat pelindung 

telinga. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan memaparkan sumber bunyi yang berasal dari pabrik industri yaitu 

pemotongan kayu, sehingga dapat mengetahui apakah bising dapat 

berpengaruh terhadap jumlah sel spermatid pada pekerja. Penelitian ini 

membutuhkan tindakan operatif, sehingga peneliti menggunakan mencit 

jantan (Mus musculus) sebagai sampel penelitian. Penggunaan sumbat 

telinga (ear plug) seperti kapas dapat mengurangi tekanan bising sekitar 8-

30 dB (Buchari, 2007). Peneliti menggunakan alat pelindung telinga (APT) 

yaitu kapas sebagai variabel pembeda dalam upaya tindakan preventif 

terhadap paparan bising. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh bising dan penggunaan alat pelindung telinga 

terhadap sel spermatid pada mencit (Mus musculus) di pemotongan kayu 

UD Dua Saudara Demak ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh bising dan penggunaan alat pelindung 

telinga terhadap jumlah sel spermatid pada mencit (Mus musculus) di 

pemotongan kayu UD Dua Saudara Demak. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk mengetahui pengaruh paparan bising terhadap 

jumlah sel spermatid mencit (Mus musculus) 

1.3.2.2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat pelindung 

telinga terhadap jumlah sel spermatid mencit (Mus 

musculus) yang dipapar bising  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan informasi lebih lanjut untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh bising terhadap jumlah sel spermatid. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh 

bising dan penggunaan alat pelindung telinga terhadap sistem 

reproduksi pria. 


