
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Diharjo dkk (2007) melakukan penelitian pada pengaruh penambahan

acoustic fill serat kenafdi rongga resonator terhadap karakteristik nilai Koefisien

Serapan Bising (Noise Absorption Coefficient) pada sel akustik dari kayu sengon

laut seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Material yang digunakan adalah

kayu sengon laut untuk membuat sel akustik dengan dimensi resonator, 15 x 30 x

30 mm, 15 x 40 x 40 mm, 20 x 30 x 30 mm, 20 x 40 x 40 mm, 25 x 30 x 30 mm,

25 x 40 x 40 mm dengan diameter lubang leher resonator 6 mm, 8 mm, 10 mm,

dan serat kenaf (hibiscus cannabinus).

( a) Penambahan seratkenaf ( b )Prototype sel akustik

Gambar 2.1. Spesimen Sel Akustik (Diharjo dkk, 2007)

Dari berbagai variasi sel akustik kayu yang diuji dalam penelitian ini sel

akustik kayu sengon laut dengan panjang, lebar, dan tinggi 30 x 30 x 25mm ,

diameter lubang leher resonator 10mm, dengan penambahan acoustic fill serat

kenaf 10 % mempunyai nilai NAC tertinggi seperti yang ditunjukkan pada

gambar 2.2.
Resonator : 30 x 30 x 25mm

Dengan diameter 10 mm
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Gambar 2.2 Pengaruh penambahan acousticfill terhadap NAC
(Diharjo dkk, 2007)



Lee dan Joo (2003) mengklasifikasikan material penyerap bunyi menjadi 3

yaitu : porous, resonator, dan panel. Ketiga jenis material ini menerapkan teori

transformasi energi, yaitu, perubahan energi dari energi bunyi menjadi energi

panas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan serat poliester daur ulang yang

diikat dengan low melting pointpolyester (LMP). Hasil pengujian menunjukkan

bahwa peningkatan kadar fiber akan meningkatkan harga NAC (Gambar 2.3a).

Peningkatan kadar LMP akan menurunkan harga NAC (Gambar 2.3b). Hal ini

diakibatkan oleh penurunan ketebalan serat dan adanya coincident effect. Poliester

LMP tersebut menyebabkan penyusutan pada struktur jaringan serat sehingga

merusak porositas serat.
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Gambar 2.3. (a). Pengaruh kandungan serat poliester terhadap NAC.
(b). Pengaruh kandungan LMP terhadap NAC.

(Lee dan Joo, 2003)

Yudhanto dkk (2007) melakukan penelitian pada partisi ruang dari bahan

kayu sengon laut dengan berbagai variasi yaitu variasi kedalaman rongga (15

mm, 20 mm, 25 mm, dan 30 mm), variasi tanpa dan dengan accousticfill, variasi

dimensi (pxl) rongga resonator (30 mm dan 40 mm), dan variasi tanpa dan dengan

serapan cairan resin. Kenaikan nilai NR (Noise Reduction) pada panel resonator

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4a dan 2.4b lebih dipengaruhi oleh

kedalaman rongga (cavitydepth), semakin besar rongga udara maka nilai reduksi

bunyi yang diperoleh semakin baik, sebab fungsi rongga udara pada konflgurasi

partisi panel resonator berfungsi sebagai media peredam pereduksi suara dari

panel pertama ke panel kedua sebelum diteruskan ke ruang penerima.



Penambahan acoustic fill akan meningkatkan nilai reduksi bunyi karena

absorptive material dari bahan serat kenaf mampu menghambat laju gelombang

datang pada rongga resonator dan mengurangi efek getaran akibat rambatan

gelombang bunyi pada struktur rongga resonator. Penambahan acousticfill akan

mengurangi intensitas bunyi pantul sebesar 3 dB dibandingkan tanpa

menggunakan acousticfill (Gambar 2.4).
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Gambar 2.4 Pengaruh variasi kedalaman rongga dan accousticfill.
(a) Nilai NR pada variasi kedalaman rongga.
(b) Nilai Serapan Bunyi pada kedalaman sekat rongga 25 mm.
(Yudhanto dkk, 2007)

Mediastika (2005) sesuai dengan karakteristik materialnya, sebuah bidang

batas selain dapat memantulkan kembali gelombang bunyi yang datang, juga

dapat menyerap gelombang bunyi. Penyerapan ini akan mengakibatkan

berkurangnya atau menurunnya energi bunyi yang menimpa bidang batas tersebut.

Penyerapan oleh elmen pembatas ruangan sangat bermanfaat untuk mengurangi

tingkat kekuatan bunyi yang terjadi, sehingga dapat mengurangi kebisingan dalam

ruang. Hal ini sekaligus bermanfaat untuk mengontrol waktu dengung

( reverberation time ).

Yahya dkk (2004) telah mengembangkan sel akustik dalam bentuk

resonance absorber dengan resonator SPACY dari serbuk gergaji dengan hasil

penelitian bahwa sel ini memiliki nilai koefisien serapan bising yang lebih baik

dibandingkan sample kalibrasi B&K, papan gypsum 9 mm dan komposit serabut

kelapa. Bentuk rancang sel akustik dengan resonator pyramid mampu menggeser

fungsi kerja sel kearah rentang frekuensi rendah.



Diharjo dkk (2004) melakukan pengembangan terhadap resonance

absorber dengan melakukan penggandengan rongga resonator ganda bersafdan

lubang leher resonator pada sel akustik kayu sengon lautdanmenunjukkan bahwa

terjadinya peningkatan NAC, memperiebar rentang frekwensi terserap dan

menggeser serapan bunyi menuju frekwensi lebih rendah. Keunggulan dari

rancangan sel akustik ini adalah mudah pembuatanya dan kinerjanya lebih baik

dari sel SPACY.

Siregar dkk (2006) meneliti pengaruh perubahan panjang dan lebar sekat

rongga resonator terhadap Noise Absorption Coeficient (NAC) sel akutik kayu

dari bahan kayu sengon laut. Panjang dan lebar (pxl) sekat resonator yang

digunakan yaitu 10x10, 20x20, 30x30, 40x40 dan 50x50. Penambahan pxl sekat

rongga resonator secara umum tidak mempengaruhi nilai NAC dari sel akustik.

Penambahan pxl sekat rongga resonator menyebabkan penambahan volume sekat

rongga resonator, sehingga kekakuan efektif sistem turun. Turunnya kekakuan

efektif udara di dalam sekat rongga resonator menyebabkan frekuensi resonansi

SAK( Sel Akustik Kayu) bergeser dari frekuensi tinggi 800 Hz menuju frekuensi

rendahyaitu 500 Hz seperti yang ditunjukkan padagambar2.5.

Gambar 2.5. Pengaruh kedalaman sekat rongga resonator terhadap frekuensi
resonansi (Siregar dkk, 2006)

Kenaf (Hibiscus cannabinus L) yang diperlihatkan pada gambar 2.6

merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peluang besar untuk
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2.2 Dasar Teori

2.2.1 Pengertian Akustik

Akustik merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari

fenomena tentang bunyi (suara) dan gelombang mekanis yang bekerja dalam

medium gas, fluida dan benda padat. Akan tetapi akustik lebih berhubungan

dengan suaradidengar oleh telinga manusia. Suara merupakan efek langsung dari

adanya perubahan tekanan yang terjadi karena adanya getaran dari suatu material.

Saat material tersebut mengalami getaran, molekul-molekul udara di sekitar benda

memiliki energi kinetik yang lebih tinggi dari sekitarnya dan energi ini mengalir

karena adanya proses penekanan. Proses penekanan inilah yang mengakibatkan

munculnya bunyi. Frekuensi yang dapat terdengar oleh manusia adalah dalam

rentang 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz.

Akustik meliputi jangkauan yang sangat luas, menyentuh hampir semua

segi kehidupan manusia. Dokter, psikolog, audiolog dan biolog, musisi, pencipta

lagu dan para pengusaha alat-alat musik, ilmuwan komunikasi, antariksa dan

komputer, sarjana kelautan, orang-orang dalam industri broadcast, arsitek,

planolog dan insinyur-insinyur bangunan, mesin, listrik dan kimia sedikit atau

banyak akan berhubunganerat denganbeberapaaspek akustik.

1. Gelombang Suara (Sound Wave)

Dalam keadaan stabil (steady), tanpa adanya sumber suara,

setiap molekul udara berada dalam keadaan bergerak lurus. Hingga

adanya pengaruh suhu yang dapat mengakibatkan molekul udara

bergerak ke segala arah. Molekul-molekul tersebut saling bertubrukan

sehingga gerakannya menjadi acak dan tak terarah sepanjang waktu.

Namun pergerakan efektif dari molekul-molekul udara ini adalah nol,

atau dengan kata lain dapat tak ada pergerakan energi di udara.

Jika terdapat suatu sumber bunyi macam loudspeaker dan

menerima impuls maka cone dalam loudspeaker tersebut akan bergerak

dan menekan molekul udara disekitarnya dan seperti saat batu yang

dilempar ke danau maka gelombang air yang ditimbulkan akan
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menyebar ke segala arah, begitu juga yang terjadi dengan gelombang

suara.

Gelombang Suara (Sound Wave) dapat dibedakan menjadi 2

macam, yaitu plane wave dan spherical wave.

a. Plane Wave (Gelombang Datar / Normal)

Plane wave yang merupakan bagian yang lebih sederhana dari

jenis gelombang yang satunya adalah satu jenis gelombang longitudinal

dimana arah perambatan gelombang hanya terjadi dalam 1 sumbu

cartesius. Seperti yang terlihat pada gambar 2.7.

Gambar 2.7. Gelombang datar (normal) Iplane wave

b. Spherical Wave

Sedangkan spherical wave adalah gelombang yang memiliki

arah perambatan ke segala arah. Gelomang ini menyebar ke sumbu x,

sumbu y dan sumbu z diagram kartesius sehingga disebut sebagai 3-D

Wave seperti yang terlihat pada gambar 2.8. Pada kasus ini kecepatan

dan tekanan yang dimiliki oleh molekul-molekul udara tidak lagi

bergerak secara konstan dalam satu arah lurus dan mereka konstan

bergerak dari sumbernva berbentuk bola.

Gambar 2.8. spherical wave
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2. Redaman Bising (SoundAbsorption)

Saat suara berpindah melalui sebuah medium baik itu cair, padat

maupun gas. Maka suara tersebut akan terserap (teredam) oleh partikel-

partikel penyusun medium tersebut. Medium tersebut secara langsung

mengubah sebagian dari energi dari suara tersebut menjadi panas. Hal

ini terjadi karena gelombang suara yang melewati medium tersebut

menggetarkan partikel-partikel penyusun medium dan akibat dari

adanya getaran tersebut maka timbul panas pada medium tersebut.

Dan akibatnya dari usaha untuk menggerakkan partikel-partikel inilah

maka energi suara yang ada menjadi habis terserap menjadi panas.

Dasar inilah yang saat ini digunakan untuk meningkatkan

kenyamanan dalam suatu sistem akustik, yaitu dengan menempatkan

sebuah medium penyerap bising untuk mereduksi pemantulan bunyi dan

tekanan suara dalam sistem seperti ruangan, bioskop, ruang

pertunjukan, auditorium, studio rekaman, pabrik, bengkel, kendaraan

dan sebagainya.

Nilai serapan bising ditunjukkan dengan koefisien serapan

bisingnya (Noise Absorption Coefficient). Dimana koefisien serapan

bising suatu material dihargai dari 0 sampai 1. Jika suatu material

memiliki angka koefisien serapan bising 0, berarti seluruh energi bunyi

yang menumbuk material tersebut dipantulkan sepenuhnya. Dan

sebaliknya jika suatu material memiliki nilai koefisien serapan bising 1

maka seluruh energi bunyi terseap oleh material tersebut.

Noise Absorption Coefficient dapat diukur dengan dua cara yaitu :

a. Noise Absorption Coefficient diukur dengan menggunakan tabling

impedan (Kundt's Tube).

b. Pengukuran Noise Absorption Coefficient dengan menggunakan

Reverberation Room (Ruang Gema) dan pengukuran cara ini cocok

untuk objek-objek besar, furnitur panel dan sebagainya.
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2.2.2 Koefisien Absorpsi (NAC)

Ketika gelombang bunyi mengenai suatu material maka sebagian dari

energi gelombang bunyi akan diserap dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali.

Besarnya tekanan bunyi gelombang datang dapat dinyatakan dalam persamaan

berikut (Kinsler dkk, 1982):

p, = Acos27ift (1)

Sedangkan tekanan bunyi gelombang yang dipantulkan dapat dinyatakan dalam

persamaan berikut ( Kinslerdkk, 1982 ) :

r 2^
p =Z?cos2;z/| t-

V c J

Dengan catatan :

Pi = tekanan bunyi gelombang datang (Pa).

pr = tekanan bunyi gelombang pantul (Pa).

/ = frekuensi sumber bunyi (Hz).

y = jarak lokasi yang diamati terhadap permukan material (m).

v = kecepatan suara (m/s).

/ = waktu (s).

(2)

Tekanan bunyi total (py) pada suatu lokasi dan waktu tertentu adalah

(Kinsler dkk, 1982):

p = p. +pr = Acos2xft+Bcos27tf\ t - —
V c )

(3)

Dari persamaan (3) dapat diketahui bahwa tekanan maksimum sebesar (A+B) cos

27ift terjadi ketika y = A/2, sedangkan tekanan minimum sebesar (A-B) cos 27tft

terjadi pada saat y = A/4. Dimana Aadalah panjang gelombang bunyi dalam meter.
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2.2.3 Resonator Helmhoitz

Menurut Mediastika (2005), tingkat penyerapan suatu material ditentukam

oleh koefisien serap atau koefisien absorpsi material tersebut. Meskipun

karakteristik material tidak berubah, koefisien absorpsi suatu material dapat

berubah, menyesuaikan dengan frekuensi bunyi yang datang. Adapun koefisien

absorpsi adalah angka yang menunjukkan jumlah/ proporsi dari keseluruhan

energi bunyi yang datang yang mampu diserapoleh material tersebut.

„ r- • , •, x jumlah suara yang diserap ...
Koefisien absorpsi (a) = (4)

total energi suara datang

Nilai maksimum (a) adalah 1 untuk permukaan yang menyerap

sempurna, dan terendah adalah 0 untuk permukaan yang memantulkan

sempurna.

Oleh karena kemampuan absorpsi suatu material berubah-ubah sesuai

frekuensi yang ada, maka ada beberapa jenis absorber yang sengaja diciptakan

untuk bekerja efektif pada frekuensi tertentu. Adapun jenis-jenis absorber yang

umumnya dijumpai adalah:

1. Material berpori

Penyerap yang terbuat dari material berpori bermanfaat untuk

menyerap bunyi yang berfrekuensi tinggi, sebab pori-porinya yang

kecil sesuai dengan besaran panjang gelombang bunyi yang datang.

Material berpori efektif untuk menyerap bunyi berfrekuensi diatas

1000 Hz. Material berpori yang banyak digunakan adalah : soft-board,

selimut akustik, dan acoustic tiles.

2. Panel penyerap

Penyerap ini terbuat dari lembaran-lembaran atau papan tipis yang

mungkin saja tidak memiliki permukaan berpori. Panel semacam ini

cocok untuk menyerap bunyi yang berfrekuensi rendah.

Cara atau proses penyerapannya adalah sebagai berikut:
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a. Panel atau lembaran dipasang sebagai pelapis dinding atau

plafon. Pemasangannya tidak menempel pada elemen ruang

secara langsung tetapi dengan jarak tertentu berisi udara.

b. Pada saat gelombang bunyi datang menimpa panel maka panel

akan ikut bergetar (sesuai frekuensi gelombang bunyi yang

datang) dan selanjutnya meneruskan getaran tersebut pada

ruang berisi udara di belakangnya.

c. Penyerapan maksimum akan terjadi bila panel ber-resonansi

akibat memiliki frekuensi bunyi yang sama dengan gelombang

bunyi yang datang.

d. Tingkat penyerapan yang terjadi dihitung menggunakan

formula sebagai berikut (Mediastika, 2005):

Dengan catatan:

/ = frekuensi material (Hz) (identik dengan frekuensi bunyi

yang datang agar resonansi maksimum).

m= massa panel (kg/m2).

d = jarak/ space udara (m).

Rongga penyerap (cavityabsorber)

Penyerap semacam ini disebut juga Helmholtz resonator seperti

yang terlihat pada gambar 2.10, sesuai dengan nama penemunya.

Rongga penyerap bermanfaat untuk menyerap bunyi pada frekuensi

khusus yang telah diketahui sebelumnya. Sebagai contoh, ketika telah

diketahui bahwa sumber bunyi akan mengeluarkan bunyi dengan

frekuensi 1000 Hz, maka agar penyerapan efektif digunakan elemen

penyerap yang dapat bekerja maksimum pada frekuensi tersebut, dan

tidak perlu lagi digunakan material berpori atau panel penyerap.

Rongga penyerap terdiri dari sebuah lubang yang sempit yang diikuti

dengan ruang tertutup di belakangnya. Penyerap semacam ini sangat



efektif bekeija pada frekuensi yang telah ditentukan dengan jalan

menyerap atau 'menangkap' bunyi yang datang masuk ke dalam

rongga tersebut. Efektivitas penyerapan dihitung dengan formula

sebagai berikut:

a
/ = 55 (6)

Dengan catatan :

/ = frekuensi material (Hz) (identik dengan frekuensi bunyi yang

datang agar resonsnsi maksimum).

a = luasan area lubang (m2).

d ~ kedalaman lubang (m).

V= Volume rongga di belakang lubang (m ).

MaEta panel (kgAn2)

/^ 7!

i -. Areas

^

Helmholtz

C.

b.

\

\\

Multipte resonator

Gambar 2.10 Cavity absorber (Mediastika, 2005)
a. Panel dengan rongga yang berfungsi menyerap bunyi

frekuensi rendah.

b. model skematis cavity absorber.
c. Resonator Helmoltz yang di gunakan dalam kondisi ideal, di

lengkapi dengan serbuk penyerap.
d. Beberapa kemungkinan susunan resonator model Helmoltz.
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Resonator Helmholtz tersusun atas suatu rongga dengan volume V yang

mempunyai leher resonator yang berfungsi menghubungkan rongga resonator

dengan udara atmosfer dengan panjang L dan luas area S seperti yang terlihat

pada gambar 2.11.

/ v

W/
/ [j| N^

Gambar 2.11 Resonator Helmholtz ( Kinsler 1982 )

Persamaan umum nilai serapan bunyi adalah sebagai berikut ( Kinsler, 1982 )

(TTBL-lr)
Koefisien Penyerapan (a)

TTBL
(7)

TTBL = Nilai tingkat tekanan bunyi datang ( sumber suara ).

Ir = Intensitas bunyi pantul.

Resonator Helmholtz dapat dianalogikan sebagai suatu sistem resonator

seperti yang terlihat pada gambar 2.12.

A

/

>

Gambar 2.12. A damped, forced harmonic oscillator ( Kinsler, 1982 )

-AAABr

R„ m •> ffrt

Fluida pada leher resonator bergerak sebagai satu kesatuan dan berfungsi

sebagai elemen massa (m), adanya tekanan akustik pada rongga resonator

berfungsi sebagai elemen kekakuan (s), dan adanya resistansi pada lubang leher

resonator berfungsi sebagai elemen resistansi (Rm).
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barang kayu yang diletakkan dekat dengan sumber panas kadar air kayunya

sekitar 9 %.

Nilai penyusutan kayu sengon pada umur 7-9 tahun dapat digolongkan

sedang, yaitu sebesar 4,57% pada arah tangensial dan 2,715% pada arah radial.

Penyusutan arah tangensial adalah penyusutan kayu searah dengan panjang batang

sedangkan penyusutan arah radial adalah penyusutan kearah pusat batang dan

memotong jari - jari batang seperti yang terlihat pada gambar 2.13a.

( a) Arah radial dan tangensial (b) Lapisan bagian kayu

Gambar 2.13. Bagian Kayu sengon


