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5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Dengan bahan yang mudah didapat dan proses manufaktur yang lebih

mudah, penggunaan bahan kayu sengon laut dan serat kenaf sebagai

acousticfill dapat menekan nilai produksi dengan tidak mengesampingkan

kualitas dan seni dalam rekayasa teknologinya.

2. Panel akustik berbahan kayu sengon laut dengan arah serat membujur

mampu mencegah terjadinya lengkungan yang berlebih. Pemilihan lem

epoxy sebagai bahan perekat panel mampu merekatkan bagian antar panel

dengan kuat.

3. Metode pengepresan pada arah vertikal dan horizontal di setiap proses

penggabungan mampu merekatkan antar bagian dengan baik dan

mencegah terjadinyadefleksi pada prosespengeringan lem.

4. Untuk kemudahan dalam loading dan unloading penggunaan lem kayu

sebagai perekat antara panel cover dengan sekat rongga resonator

berfungsi dengan baik. Lem kayu juga berfungsi sebagai penutup celah

antar sambungan sehingga kebocoran tidak terjadi.

5. Adanya variasi pembuatan panel akustik memberikan kesimpulan sebagai

berikut:

• Dari segi fungsinya produk panel akustik sudah dianggap mampu

dalam meredam suara karena nilai NAC yang dihasilkan sudah

mencapai lebih dari 0,8.

• Penambahan volume rongga resonator akibat kedalalaman rongga

resonator berpengaruh dengan meningkatnya nilai serapan(NAC)pada

frekuensi rendah (63 Hz-lOOOHz).
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Adanya variasi diameter resonator tidak terlalu berpengaruh terhadap

nilai NAC panel resonator dengan tambahan acoustic fill didalam

rongga resonator.

Pada variasi kedalaman rongga (cavity depth) 25 dengan acoustic fill

dengan diameter 10 mm didapat kenaikan NAC pada frekuensi rendah

yang relatif tinggi dengan nilai NAC 0,88.

Penambahan acousticfill dari bahan serat kenaf pada rongga resonator

mampu memperiebar jangkauan frekuensi dan meningkatkan nilai

NAC (Noise Absorption Coeficient) pada frekuensi rendah (dibawah

1000 Hz).

5.2. Saran

Saran-saran berikut dapat digunakan untuk pemanfaatan panel akustik dan

pengembangan rekayasa teknologinya:

1. Penggunaan bahan lebih disesuaikan dengan kebutuhan kondisi ruangan

sehingga dihasilkan produk dengan biaya kompetitif tetapi mempunyai

nilai serapan bunyi yang baik.

2. Tata letak panel akustik dalam sebuah ruangan perlu diperhatikan

berkaitan dengan sumber suara atau bising.


