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BAB III

METODE PERANCANGAN PRODUK

3.1. Bahan Produk

Bahan utama pada penelitian ini adalah kayu sengon laut (Albizia

falcataria) yang mempunyai massa tebang 5-6 tahun dengan propertis bahan pada

tabel 3.1 dan serat kenaf dengan berat jenis 1,5 gr/cm3 sebagai bahan acousticfill
pada ronggaresonator seperti yangditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.1 Propertis kayu sengon laut
( Dumanauw J.F dan Virsarany Teddy, 1981 )

Nama dagang Jeunjing
Nama Iain Sengon laut, Batai, Sengon Sabrang, Sawalaku
Nama botanik

-Species /jenis
- Familia 1 suku

Albizziafalcata Backer
Mimosaceae

Berat jenis kering udara Max : 0,49 ; Min : 0,24 ; Rata-rata : 0,33

Warna kayu teras kering udara Putih kemerah - merahan

Sifat pengerjaan Mudah

Kembang susut Agak besar
Daya retak Agak tinggi
Kekerasan Lunak

Tekstur Agak kasar

Serat Lurus atau berpadu
Penyebaran Jawa,maluku,Irian Jaya
Nama dagang Jeunjing
Nama lain Sengon laut, Batai, Sengon Sabrang, Sawalaku

Tabel 3.2 Propertis serat kenaf (Eichhorn, dkk.,2001)

Cellulose (%) 44-57

Lignin (%) 15-19

Pentosan (%) 22-23

Ash (%) 2-5

Silica (%) -

Tensile strength (Mpa) 930

Young's Modulus (Gpa) 53.0

Elongation (%) 1.6

Density (gr/cmJ) 1.5

Diameter (|xm) 200

Length (mm) 2-6
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3.2. Peralatan Proses

a. Peralatan Pengujian

1. Ruang Anechoic (anechoic chamber)

Ruang ini berfungsi sebagai ruang sumber suara hai ini disebabkan

gelombang suara yang datang dari speaker akan lebih banyak

mengenai susunan partisi dan dimungkinkan tidak ada gelombang

suara pantul dari ruang yang mengenai partisi, akibat sifat dinding

ruangan yang berfungsi sebagai penyerap. Gelombang suara yang

dipantulkan kembali oleh partisi kemungkinan akan diserap lebih

banyak oleh dinding ruangan tersebut.

2. Loud Speaker

Alat ini berfungsi mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh random

noise generator.

3. Random Noise Generator

Alat ini berfungsi sebagai sumber penghasil suara dengan jangkauan

frekuensi oktaf.

4. Mikrophone Akustik

Alat ini berfungsi sebagai alat untuk merespon frekuensi suara yang

dihasilkan dari generator suara (noise generator). Alat ini juga

merupakan salah satu bagian dari sound level meter.

5. Level Recorder

Alat ini berfungsi sebagai alat perekam tingkat tekanan suara (Sound

Pressure Level) sesuai dengan besarnya frekuensi sumber yang akan

ditunjukkan dalam bentuk spektrum suara.

6. Band Pass Filter

Alat ini berfungsi untuk menyaring frekuensi yang tidak diinginkan

sehingga hanya pada frekuensi yang diinginkan saja akan diteruskan

ke alat FFT analyzer.

7. FFT (Fast Fourier Transform) Analyzer

Alat ini berfungsi sebagai penghasil data yang telah disaring oleh band

pass filter dalam bentuk tingkat tekanan suara yang dihasilkan oleh
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ruang sumber dan ruang penerima. Hasil inilah yang akan dihitung

sebagai nilai NR dalam pengujian ini. Alat ini juga dapat digunakan

untuk menghitung berbagai nilai akustik seperti faktor redaman dan

frekuensi alami bahan (material).

b. Peralatan Manufaktur

1. Borak.

2. Mesin gerinda tangan.

3. Lem Epoxy + Hardener.

4. Lem Kayu.

5. Peralatan ukur.

6. Gergaji mesin potong.

7. Paku.

8. Timbangan digital.

9. Mesin amplas.

10. Amplas.

11. Rumah fiber glass.

12. Alat press balok kayu.

13. Bak perendaman borak.
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33. Alur Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengikuti diagram alir yang ditunjukkan

pada Gambar 3.1.
•

MULAI

ir

PERSIAPAN

V

PERLAKUAN DAN PEMOTONGAN KAYU

(Proses Manufaktur)

PEMBUATAN PANEL AKUSTIK

Studs 30,10+10,
Tanpa Accoustic Fill

PANEL AKUSTIK

Studs 30,10+10,

Dengan Accoustic Fill

PENGUJIAN SERAPAN BISING

(Anechoic Chamber)

PENCATATAN DAN

PENGOLAHAN DATA HASIL PENGUJIAN

SELESAI

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.
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3.4. Pembuatan Panel Akustik

3.4.1. Persiapan dan Perlakuan Kayu Sengon Laut

Batang kayu sengon laut yang telah memiliki massa tebang 5-6 tahun

dipotong membujur searah serat dengan gergaji potong mesin di lab pengolahan

kayu UGM. Potongan-potongan kayu tersebut dikeringkan dalam suatu ruangan

sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung (rumah fiberglass). Proses

pengeringan dengan cara ini bertujuan untuk mencegah penyusutan kayu sengon

secara cepat yang dapat mengakibatkan pecah atau retaknya kayu sengon. Kayu

sengon laut yang telah dikeringkan selama kurang lebih dua minggu kemudian

dipotong melintang dengan ketebalan 10, 15, 20, dan 25mm. Potongan-potongan

kayu tersebut digunakan untuk pembuatan panel dan sekat rongga resonator

dengan ukuran 50x50 cm2 dan disatukan dengan cara direkatkan dengan lem

kayu.

3.4.2. Desain dan Konfigurasi Panel Akustik

Pengukuran Koefisien Penyerapan (a), pada panel akustik kayu dilakukan

dengan menggunakan berbagai konfigurasi partisi. Spesimen uji yang digunakan

ketebalan 10 mm, dengan ukuran panel 50x50 cm2. Panel uji akustik terdiri dari

panel ganda dengan sekat resonator. Bagian panel terdiri dari bagian lapisan panel

depan (front layer) dengan tebal 10 mm, bagian tengah yaitu sekat rongga

resonator dan bagian lapisan panel belakang (rear layer) dengan ketebalan 10

mm. Variabel variasi yang dilakukan pada panel resonator yaitu diameter rongga

leher resonator 6mm, 8mm, 10mm, kedalaman rongga (cavity depth) 15mm,

20mm 25mm, dan penambahan acoustic fill (10%vf serat kenaf) pada rongga

resonator, dan studs (pxl) rongga resonator. Sehingga dengan adanya variasi

tersebut diharapkan dapat melihat kinerja panel akustik kayu terhadap nilai a.

Kayu sengon laut sebagai bahan panel akustik kayu akan disusun dalam

dua konfigurasi yaitu panel resonator tanpa acoustic fill pada gambar 3.2 dan

panel rsonator dengan acoustic fill pada gambar 3.3 dengan variasi diameter

lubang leher resonator dan kedalaman rongga resonator.
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3.4.2.1. Panel Resonator Tanpa Accoustic Fill

Variasi desainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 yaitu :

• Kedalaman rongga (Cavity depth) dengan ketebalan sekat resonator

(t) yaitu : 15, 20, dan 25 mm.

• Tanpa Accoustic Fill (serat kenaf 10 Vf).

• Dengan variasi lubang leher resonator (d ): 6, 8, dan 10 mm.

• Front layer 10mm dan rear layer 10mm.

• Studs 30mm x 30 mrr

Panel cover depan •*-

Panel cover belakang-4-

10 mm

n
d

n
*»i

lf\Cavity depth

*. < .-

Studs (pxl)

Gambar 3.2. Desain panel akustik tanpa acousticfill

3.4.2.2. Panel Resonator Dengan Accoustic Fill

Variasi desainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3 yaitu :

• Kedalaman rongga (Cavity depth) dengan ketebalan sekat resonator

(t) yaitu : 15, 20, dan 25 mm.

• Dengan Accoustic Fill (serat kenaf 10 Vf).

• Dengan variasi lubang leher resonator (d ): 6, 8, dan 10 mm.

• Front layer 10mm dan rear layer 10mm.

• Studs 30mm x 30 mm.

Panel cover depan

Panel cover belakang

10 mm

n
d

n

Studs (pxl)

Gambar 3.3. Desain panel akustik dengan acoustic fill

Accoustic fill

Cavity depth
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Variabel yang digunakan pada panel akustik adalah panel cover depan

dengan variasi diameter lubang leher resonator (gambar 3.4c), panel cover

belakang (gambar 3.4a) dengan dimensi 50 cm x 50 cm, sekat rongga resonator

dengan panjang (p), dan lebar (1) yang diistilahkan dengan studs seperti yang

ditunjukkan oleh gambar 3.4b. Studs rongga resonator yang digunakan adalah 30

mm.

P

5*
"a

ra

OROQ

( a ) Panel tunggal (cover) ( b ) Sekat resonator

( c ) Lubang leher resonator

Gambar 3.4. Dimensi bagian panel akustik
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Adapun proses urutan perakitan pada panel akustik tanpa kenaf yaitu panel

cover belakang digabungkan dengan sekat rongga resonator hasilnya digabungkan

dengan panel cover depan dengan variasi diametemya seperti yang ditunjukkan

pada gambar 3.5a. Sedangkan pada panel akustik dengan kenaf hasil gabungan

panel cover belakang dengan sekat rongga resonator diisi dengan acoustic fill

kenaf 10 % dari volome rongga resonator dan ditutup dengan panel cover depan

dengan variasi diametemya seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5b.

( a) Model panel resonator tanpa acousticfill

'mm

r-^V

( b ) Model panel resonator dengan acoustic fill

Gambar 3.5. Model panel akustik
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3.5. Pengujian serapan Bunyi

Spesimen diletakkan pada anechoic chamber yang sebelumnya sebagai

alat uji panel akustik untuk partisi dalam ruangan dimodifikasi untuk pengujian

panel serapan bunyi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.6, dengan

penambahan kaca ketebalan 16 mm, Posisi mikrophone dari panel berjarak 30 cm

dengan ketinggian 25 cm (gambar 3.6). Sinus generator akan menghasilkan

gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang dapat diatur. Ketika gelombang

bunyi mengenai spesimen maka gelombang bunyi dapat diserap ataupun

dipantulkan. Pengukuran perbandingan antara jumlah suara yang diserap dengan

total energi suara yang datang disebut dengan koefisien penyerapan (a ).

Pembuatan Ruang uji anechoic chamber mengacu standar pengujian ISO R140-

150/III. Pengujian panel akustik dilakukan pada wakil jangkauan frekuensi

dengan range 1 octave band'yaitu (63 Hz sampai dengan 8 KHz).

Fitter (X1.X2) • FFT {Fast Fourier Transform)Analyzer

Gambar 3.6. Desain Anechoic Chamber
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3.5.1. Proses Pengujian

Pada prosespengujian akandilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Spesimen pengujian disiapkan yaitu panel resonator dengan dimensi

50cm x 50cm dengan 18 variasi yaitu :

• Diameter : 6mm, 8mm, dan 10mm.

• Cavitydepth : 15mm, 20mm, dan 25mm.

• Acousticfill : tanpa dan denganacousticfill ( serat kenaf 10%).

2. Peralatan uji dirangkai sesuai dengan gambar 3.7b yaitu :

• Random noisegenerator dihubungkan dengan loudspeaker.

• Mikropon dihubungkan pada level recorder.

• Level recorder dihubungkan padafilter.

• Filter dihubungkan padafast fourier transform analyzer.

3. Panel akustik yang akan diuji diletakkan pada ruang anechoic chamber

seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.7a.

4. Melakukan pengujian terhadap berbagai variasi:

• Semua peralatan yang sudah terrangkai dihidupkan.

• Mengatur keluaran random nois generator yang terhubung dengan

loud speaker pada frekuensi 63 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 -

4000 - 8000 secara bertahap pada variasi pengujian, dalam waktu

yang sama frekuensi diatur pada peralatan band pass filter, FFT

(Fast Fourier Transform) analyzer ( pengulangan pengujian

dilakukan pada variasi produk panel akustik secara bergantian ).

• Mengatur level recorder pada mix 1. Pada peringatan low batery

lamp, apabila batery sudah lemah maka tidak boleh dipaksakan

untuk terus digunakan karena akan mempengaruhi keakuratan hasil

pengujian.

• Pada tiap frekuensi dan pada tiap variasi panel akustik pengujian

diambil 5 data hasil pada FFT analyzer untuk diambil nilai

rata-ratanya seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.8.

• Print hasil pada FFT analyzer (bila diperlukan).
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5. Data yang diambil adalah sebagai data Xi pada persamaan pengolahan

data.

( a ) Posisi panel pada ruang uji

( b ) Bagian dan alur kerja alat uji

Gambar 3.7. Desain Anechoic Chamber
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Gambar 3.8. Hasil tampilan pada FFT

Keterangan gambar:

1. Anechoic chamber.

2. Panel resonator berongga.

3. Loud Speaker.

4. Random Noise Generator (jangkauan frekuensi satu oktaf).

5. Mikrophone.

6. Level recorder.

7. Filter.

8. FFT (Fast Fourier Transform) Analyzer.

9. Printer.

10. Kaca dengan ketebalan 16mm.

32
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Desain panel akustik terdiri dari 18 variasi desain dengan variasi tanpa dan

dengan acoustic fill kenaf, diameter lubang leher rongga resonator, dan

kedalaman/ tebal sekat rongga resonator seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Variasi Pemodelan Panel Akustik.

Panel Ganda

dengan sekat
resonator

(Panel -
resonator)

Tebal

sekat (t)

nun

Front

layer

(T,)

mm

Rear

Layer

(Tj)

mm

T=T1+

T2

mm

Variasi

lubang

leher rongga

resonator

Tanpa

accousticfill

(serat kenaf)

Dengan

accousticfill

(serat kenaf)

Studs 30,
10+10

15 10 10 25

6 Variasi 1 Variasi 10

8 Variasi 2 Variasi 11

10 Variasi 3 Variasi 12

20 10 10 30

6 Variasi 4 Variasi 13

8 Variasi 5 Variasi 14

10 Variasi 6 Variasi 15

25 10 10 35

6 Variasi 7 Variasi 16

8 Variasi 8 Variasi 17

10 Variasi 9 Variasi 18

Pada pengujian 18 variasi, masing - masing diuji pada 8 variasi titik

frekuensi ( dengan range 1 oktaf) dan diambil lima buah data pengujian koefisien

serapan (a).

3.6. Analisis Pengujian

Dari hasil pengujian penyerapan bunyi pada panel akustik kayu dapat

dilihat berbagai pengaruh variabel desain panel terhadap nilai a pada jangkauan

frekuensi 63 Hz sampai dengan 8 KHz. Dari hasil pengujian ini diharapkan dapat

ditemukan nilai serapan bising yang paling optimum pada panel akustik kayu

dengan rentang frekuensi lebar.

Saat panjang gelombang jauh lebih besar dari panjang lubang neckmaka

udara di dalam lubang neck bertindak seperti sebuah massa. Saat panjang

gelombang jauh lebih besar dari akar pangkat tiga dari volume rongga resonator

maka tekanan akustik dalam rongga akan menciptakan sebuah kelembaman udara.

Dan jika panjang gelombang lebih besar dari akar pangkat dua dari luas
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permukaan melintang lubang neckmaka resonator tersebut akan berfungsi sebagai

sebuah hambatan bagi sumber bunyi dengan hambatan tambahan berasal dari

viscous loss pada lubang neck. Dimana pada diameter lubang 1 cm atau lebih

besar, viscous loss biasanya sangat kecil sehingga dapat diabaikan.

Besamya nilai gelombang yang dipantulkan dapat dinyatakan dalam

persamaan berikut:

Ir = X, -TTB , (12)

Dengan catatan:

Ir = Nilai gelombang pantul.

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

X] = Nilai gelombang pada mikrophone 1.

Sedangkan nilai NAC ( noise absorption coefisien ) dapat dinyatakan

dalam persamaan berikut:

nac =(JTBlzIA (13)
TTBL


