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ABSTRACT 

A study concerning the absorption of acoustic waves using acoustic panels made from 

corrugated paper. In this study about absorption of acoustic waves has been carried out by 

measuring the sound absorption coefficient using corrugated paper as raw material for 

acoustic panels. The study was conducted by direct measurement in the laboratory using 

acoustic instruments and measurements obtained from the value level of intensity and level of 

initial intensity after passing through the material, then the data is equalized using a 

comparison between the level of intensity of the sound absorbed by the level of intensity of 

sound that arrives at the surface of the material using Excel and SPSS program to get the 

value of sound absorption coefficient on the tested material. Material thicknesses used are 0.5 

cm to 2 cm, while the frequencies used are 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and 

4000 Hz. Based on these results, it can be concluded that the highest coefficient was 0.37 and 

the lowest result was 0.04 which each value coefficient is related to frequency of 2000 Hz 

with a thickness of 1 cm and  a frequency of 125 Hz with a thickness of 0.5 cm. 
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PENDAHULUAN 

 

Kardus atau Corrugated Paper sebagai sebuah bahan dasar kemasan memiliki daur 

hidup yang sangat singkat, dihargai hanya selama proses distribusi produk dari produsen 

kekonsumen berlangsung. Material kardus untuk saat ini dipandang sebagai kebutuhan 

sekunder dalam suatu proses produksi industri. Kenyataannya kardus sangat rasionil dan 

potensial dalam satu rekayasa desain, memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai bahan baku 

utama. Kardus dan kertas adalah bahan yang terbuat dari pengolahan tumbuhan. Kardus dan 

kertas merupakan benda yang hampir sama, tetapi mempunyai perbedaan yang terletak pada 

ketebalanya. Kardus biasanya memiliki ketebalan yang lebih besar dari kertas karena 

fungsinya yang berbeda juga. Pada umumnya kardus digunakan untuk membungkus barang 

dan keperluan manusia seperti barang elektronik, barang dagangan karena memiliki ketebalan 

yang relatif besar dari kertas, sedangkan kertas biasanya digunakan untuk keperluan tulis 

menulis dan pembuatan buku karena ketebalan kertas yang sangat tipis. 

Tumbuhan memiliki serat yang tinggi yang disebut selulosa. Selulosa ini memiliki 

tekstur yang cukup bagus (padat dan memiliki jaringan pori-pori yang berhubungan). Setelah 

kayu diolah di pabrik untuk dijadikan kardus maka kardus akan menjadi suatu bahan yang 

memiliki daya absorpsi yang cukup bagus. Selain itu kardus juga memiliki keunggulan yaitu 

berdaya simpan tinggi sehingga sangat disayangkan sekali apabila kurang dimanfaatkan, 

karena kardus sangat mudah didapat diberbagai tempat sebagai limbah atau sisa pemakaian 

(sampah). 



Dikota-kota besar atau dipedesaan kardus banyak terbuang sia-sia karena tidak 

dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah sampah yang sangat merugikan bagi kebersihan 

lingkungan. Jika kardus diolah menjadi panel akustik akan lebih bermanfaat dibanding 

terbuang sia-sia sehingga menjadi sampah dan dapat mengurangi limbah sampah. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas 

Negeri Malang, Ari Mukaromah (2005) dengan judul “Penentuan Koefisien Absorpsi Bunyi 

Bahan Akustik dari Jerami”. Sebenarnya penelitian tersebut sudah menghasilkan angka 

peneyerapan yang cukup bagus, Akan tetapi ada kendala yang menjadikannya harus diganti 

bahan lain, yaitu karena ketersediaan bahan jerami yang kurang memadai. Kebanyakan petani 

menggunakan jerami sebagai pakan ternak (sapi dan kerbau), sehingga tidak banyak jerami 

yang tersisa. Sehingga peneliti berkeinginan untuk memilih bahan lain yang memiliki daya 

absorpsi cukup bagus dan juga banyak tersedia di alam yaitu kardus bekas. 

Akustika adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bunyi, 

berkenaan dengan indera pendengaran serta keadaan ruangan yang mempengaruhi bunyi 

(Gabriel, 2001). 

Bunyi serupa dengan suara. Dalam bahasa Inggris bunyi disebut sound, sedangkan 

suara disebut voice. Dari sudut bahasa bunyi tidak sama dengan suara oleh karena bunyi 

merupakan getaran yang dihasilkan oleh benda mati sedangkan suara merupakan getaran 

yang dihasilkan oleh getaran (bunyi) yang keluar dari mulut atau dihasilkan oleh makhluk 

hidup. Namun dari sudut fisika, bunyi maupun suara keduanya sama, oleh karena keduanya 

sama-sama merupakan getaran (Gabriel, 2001). 

Kata bunyi mempunyai dua definisi: 

─ Secara fisis, bunyi adalah penyimpangan tekanan, pergeseran partikel dalam medium 

elastik seperti udara. 

─ Secara fisiologis, bunyi sensasi pendengaran yang disebabkan penyimpangan tekanan 

udara yang biasanya disebabkan oleh beberapa benda yang bergetar. 

Kondisi bunyi di dalam ruang tertutup bisa dianalisa dalam beberapa sifat yaitu: bunyi 

langsung, bunyi pantulan, bunyi yang diabsorpsi oleh lapisan permukaan, bunyi yang disebar, 

bunyi yang dibelokkan, bunyi yang ditransmisi, bunyi yang diabsorpsi oleh struktur 

bangunan, dan bunyi yang merambat pada konstruksi atau struktur bangunan (Mediastika, 

2005). 

Perambatan gelombang bunyi yang mengenai obyek akan mengalami pemantulan, 

absorpsi, dan penerusan bunyi, yang karakteristiknya tergantung pada karakteristik obyek. 

Perambatan gelombang bunyi yang mengenai bidang batas dengan celah akan mengalami 

difraksi (Mediastika, 2005). Hal inilah yang terjadi pada bunyi pada ruangan yang berlubang. 

Jumlah pergeseran atau osilasi sebuah partikel dalam satu detik disebut frekuensi. 

Frekuensi dinyatakan dalam satuan hertz (Hz). Frekuensi adalah gejala fisis obyektif yang 

dapat diukur oleh instrument-instrument akustik. 

Telinga normal manusia tanggap terhadap bunyi diantara jangkauan (range) frekuensi 

audio sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Jangkauan frekuensi audio orang yang berbeda umurnya 

juga berbeda, dengan bertambahnya umur batas atas turun dengan banyak. Peranan frekuensi 

yang lebih tinggi dari 10.000 Hz dapat diabaikan dalam inteligibilitas pembicaraan atau 

kenikmatan musik. 

Kebanyakan bunyi (pembicaraan, musik, bising) terdiri dari banyak frekuensi, yaitu 

komponen-komponen frekuensi rendah, tengah, dan medium. Karena itu amatlah penting 

memeriksa masalah-masalah akustik meliputi spektrum frekuensi yang dapat didengar. 

Frekuensi standar yang dipilih secara bebas sebagai wakil yang penting dalam akustik 

lingkungan adalah 125, 250, 500, 1000, 2000, dan 4000 Hz atau 128, 256, 512, 1024, 2048 

dan 4096 Hz (Leslie L. Doelle. 1985). 



Apabila gelombang bunyi melalui suatu medium, maka gelombang bunyi 

mengadakan suatu penekanan. Satuan tekanan bunyi adalah mikro bar (0,1 N/m
2
 = 1 

dyne/cm
2 

) (1 mikro bar = 10 
-6

 atmosfer) (Gabriel, 2001). 

Penyimpangan dalam tekanan atmosfer yang disebabkan getaran partikel udara karena 

adanya gelombang bunyi disebut tekanan bunyi. Telinga tanggap terhadap jangkauan tekanan 

bunyi yang sangat lebar, walaupun tekanannya sendiri kecil (Gabriel, 2001). 

Skala standar yang digunakan untuk mengukur tekanan bunyi dalam akustik fisis 

mempunyai jangkauan yang lebar, yang menyebabkan susah digunakan. Tingkat tekanan 

bunyi diukur oleh meter tingkat bunyi yang terdiri dari mikrofon, penguat dan instrumen 

keluaran atau (Output) yang mengukur tingkat tekanan bunyi efektif dalam desibel. 

Intensitas merupakan mengalirnya energi bunyi per unit waktu melalui luas suatu 

medium (luas) dimana arah gelombang bunyi tegak lurus dengan medium (Gabriel, 2001). 

Intensitas I gelombang yang merambat didefinisikan sebagai jumlah rata-rata energi 

yang dibawa persatuan waktu oleh gelombang per satuan luas permukaan yang tegak lurus 

pada arah rambatan. Singkatnya intensitas ialah daya rata-rata yang dibawa per satuan luas. 

Sama halnya dengan gelombang pada umumnya, bila gelombang bunyi sampai 

kesuatu permukaan, maka sebagian gelombang bunyi akan dipantulkan dan sebagian yang 

lain akan ditransmisikan. Peristiwa ini terjadi ketika suatu bunyi diudara menumbuk suatu 

permukaan padat atau cair. Berkas yang terpantul membentuk sudut dengan garis normal 

permukaan yang besarnya sama dengan sudut berkas datang, sebaliknya berkas yang 

ditransmisikan akan dibelokkan atau menjauh dari garis normal, bergantung pada medium. 

Pemantulan bunyi mengikuti hukum pemantulan yaitu sudut datang sudut sama dengan 

pantul (Tipler, 1991). 

Jumlah energi bunyi yang dipantulkan dari permukaan bergantung pada permukaan. 

Permukaan-permukaan keras seperti dinding, lantai dan langit-langit datar dapat menjadi 

pemantul yang baik. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang tegar dan berpori seperti kain tirai 

dan taplak perabotan akan menyerap bunyi datang. Makin keras permukaan makin baik 

kemampuan memantulkan bunyi yang jatuh padanya. 

Refleksi (pemantulan) gelombang bunyi memainkan peran penting dalam 

perancangan ruang. Sifat pemantulan bunyi dapat menimbulkan masalah untuk beberapa hal 

tertentu, Akan tetapi dapat pula digunakan untuk beberapa keperluan. Pemantulan bunyi pada 

dinding dalam ruangan dapat menyebabkan terjadinya gaung yang menyebabkan suara orang 

yang berbicara tidak jelas. Pada peristiwa pemantulan, tiap suku kata yang diucapkan diikuti 

oleh bunyi pantulan suku kata tersebut. Bunyi asli dan bunyi pantul berbaur menjadi suatu 

yang tidak jelas (Leslie L. Doelle, 1985). 

Bila tekanan bunyi disuatu auditorium sama dan gelombang bunyi dapat merambat 

dalam semua arah, maka medan bunyi dikatakan serba sama atau homogen, dengan perkataan 

lain, terjadi penyebaran bunyi dalam ruang tersebut. Penyebaran atau difusi bunyi yang cukup 

adalah ciri akustik yang diperlukan pada jenis-jenis ruang tertentu, karena ruang-ruang itu 

membutuhkan distribusi bunyi yang merata dan menghalangi terjadinya cacat akustik yang 

tak diinginkan. 

Difusi Bunyi dapat diciptakan dengan beberapa cara, yaitu: 

─ Pemakaian permukaan dan elemen penyebar yang tak teratur dalam jumlah yang 

banyak sekali, seperti plaster, pier, balok-balok terpanjang, langit-langit yang 

terkotak-kotak, pagar balkom yang dipahat, dan dinding-dinding yang bergeriji. 

─ Penggunaan lapisan permukaan pemantul bunyi dan penyerap bunyi secara 

bersamaan. 

─ Distribusi lapisan penyerap yang berbeda secara tak teratur dan acak (Leslie L. 

Doelle, 1985). 



Seperti masalah cahaya, gelombang bunyi melengkung mengelilingi rintangan dikenal 

dengan nama difraksi. Oleh sebab itu bunyi dapat didengar disekitar sudut ruang. Peristiwa 

difraksi pada bunyi lebih nyata dari cahaya oleh karena panjang gelombang bunyi audio lebih 

besar/panjang dari pada cahaya tampak. Nama umum bagi peristiwa difraksi bunyi adalah 

skater (hamburan bunyi) (Gabriel, 2001). 

Difraksi adalah Pembelokan berkas yang hingga batas tertentu selalu terjadi ketika 

sebagian muka gelombang dibatasi (Tipler, 1998). 

Difraksi adalah gejala akustik yang menyebabkan gelombang bunyi dibelokkan atau 

dihamburkan sekeliling penghalang, seperti sudut, kolom, tembok dan balok.Pembelokan 

gelombang bunyi sampai batas tertentu terjadi ketika sebagian muka gelombang 

dibatasi.Difraksi lebih nyata pada frekuensi rendah dari pada frekuensi tinggi, karena panjang 

gelombang bunyi yang dapat didengar terentang dari beberapa sentimeter sampai beberapa 

meter dan seringkali cukup besar dibandingkan dengan lubang atau perintang, maka 

pembelokan gelombang bunyi di sekitar suatu pojokan merupakan suatu fenomena biasa 

(Leslie L. Doelle, 1985). 

Bahan lembut, berpori, dan kain serta manusia menyerap sebagian besar gelombang 

bunyi yang menumbuk mereka, dengan kata lain, mereka adalah penyerap bunyi. Absorpsi 

bunyi adalah perubahan energi bunyi menjadi suatu bentuk lain, biasanya panas ketika 

melewati suatu bahan atau ketika menumbuk suatu permukaan. Jumlah panas yang dihasilkan 

pada perubahan energi ini sangat kecil, sedangkan kecepatan perambatan gelombang bunyi 

tidak dipengaruhi oleh absorpsi. 

Sebenarnya semua bahan bangunan menyerap bunyi sampai batas tertentu, tetapi 

pengendalian bahan akustik yang baik membutuhkan penggunaan bahan-bahan dengan 

tingkat absorpsi bunyi yang baik. Dalam akustik lingkungan unsur-unsur berikut dapat 

menunjang absorpsi bunyi: 

─ Lapisan permukaan dinding, lantai dan atap 

─ Isi ruang, seperti ponoton, bahan tirai, tempat duduk dengan lapisan lunak dan karpet 

─ Udara dalam ruang 

Efisiensi absorpsi bunyi suatu bahan pada suatu frekuensi tertentu dinyatakan oleh 

koefisiensi absorpsi bunyi. Koefisiensi absorpsi bunyi suatu permukaan adalah bagian energi 

bunyi yang datang yang diabsorpsi, atau tidak dipantulkan oleh permukaan. Koefisiensi ini 

dinyatakan dalam  . Nilai   dapat berada antara 0 dan 1 (E.,H. Dowell, 1978). 

Teori kecepatan bunyi pertama kali disampaikan oleh Sir Isaac Newton, dimana 

kecepatan bunyi diudara yang di prediksinya hanya sekitar 16% perbedaanya dari harga yang 

diterima pada saat ini. 

Formulasi untuk menghitung besar kecepatan bunyi adalah:  

c = f x λ         

dimana: c = kecepatan bunyi diudara (m/s) 

   f = frekuensi (s
-1

) 

   λ = panjang gelombang (m) 

 Jika kecepatan bunyi dipengaruhi oleh temperatur maka formula untuk 

menghitungnya adalah: v = 331 [m/s] + 0.6 [m/s/
0
C] x T [

0
C]    

dimana: v = kecepatan bunyi diudara (m/s) 

   T = suhu udara (
0
C) 

 Kecepatan bunyi berbeda-beda pada setiap jenis medium. Medium perambatan bunyi 

ada tiga yaitu padat, cair dan gas. Pada medium padat kecepatan bunyi lebih besar 

dibandingkan dari medium cair, dan medium cair lebih besar dari medium gas. 

Gelombang akustik mempunyai sifat memantul, diteruskan dan diabsorpsi oleh suatu 

medium/jaringan. Apabila gelombang akustik ini mengenai permukaan jaringan, maka 



sebagian dari gelombang akustik ini akan dipantulkan dan sebagian lagi akan 

diteruskan/ditransmisikan. 

Pada hukum geometri diketahui bahwa cahaya bisa direfleksikan (pantul) dan 

direfraksikan (bias). Demikian pula pada gelombang akustik dapat dipatahkan (didefraksi) 

dan gelombang akustik yang masuk ke dalam jaringan akan menyebabkan efek friksi 

(friction). Absorpsi energi gelombang akustik ini akan mengakibatkan berkurangnya 

amplitudo gelombang akustik. 

 Sesuai hukum termodinamika II maka energi suara datang yang tiba pada suatu bahan 

akan dirubah sebagian oleh bahan tersebut menjadi energi lain, seperti misalnya energi getar 

(vibrasi) atau energi panas. Oleh karena itu bahan yang mampu menyerap suara pada 

umumnya mmpunyai struktur berpori atau berserap. 

 Koefisien absorpsi suara suatu bahan dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara 

energi suara yang diserap oleh bahan tersebut dengan energi suara datang atau : 

Wi

Wa


         
Dimana Wa dan Wi masing-masing adalah daya suara yang diserap dan daya suara 

yang tiba pada permukaan bahan. 

Sering kali suatu permukaan terdiri dari berbagai macam bahan atau mempunyai 

berbagai macam koefisien penyerap suara α1, α2, α3 …dan seterusnya. 

Dalam hal ini koefisien absorpsi permukaan tersebut dinyatakan dengan harga rata-

ratanya yang ditentukan dengan rumus berikut, 

                      

Bahan-bahan akustik yang tergolong sebagai bahan penyerap suara antara lain, glass 

wool, rock wool, soft board, karpet, busa, acoustic tiles, resonator, dll. 
 Ketika gelombang bunyi yang merambat di udara mengenai atau menumbuk 

permukaan dinding, maka sebagian energi yang ada pada gelombang bunyi tersebut akan 

diteruskan dan sebagian lagi akan hilang karena energi gelombang bunyi tersebut dapat 

mengalami refleksi, difraksi, difusi maupun absorbsi. Energi gelombang bunyi yang diserap 

oleh penghalang sebagian akan diubah menjadi energi panas maupun bentuk energi lainnya. 

Bila sebagian energi gelombang bunyi diubah menjadi energi kinetik, maka akan terjadi 

getaran pada penghalang yang bersangkutan, dan hal ini akan menjadi sumber bunyi baru. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa : 

Energi bunyi datang (Ed) = Energi bunyi keluar (Et) 

= R + A + TL                                                             

dimana : R   = Energi bunyi dipantulkan (dB) 

A   = Energi bunyi diserap (dB) 

TL = Transmission Loss (dB) 

Selain nilai koefisien absorbsi bunyi, faktor yang dinilai pada karakteristik suatu 

bahan akustik adalah nilai Transmission Loss (TL) material akustik, yaitu kemampuan bahan 

untuk tidak meneruskan bunyi atau menginsulasi bunyi dari suatu ruang sumber bunyi ke 

ruang penerima di sebelahnya. Transmission Loss (TL) atau rugi transmisi bunyi menyatakan 

besarnya sebagian energi yang hilang karena gelombang bunyi melewati suatu penghalang 

(Hemond, 1983).  

Pada gambar 2.6 terjadi pengurangan intensitas bunyi, pengurangan ini terjadi karena 

karakter material akustik merubah energi bunyi menjadi bentuk energi lainnya, apakah 

melalui proses konduksi, konveksi atau transmitansi. Dengan adanya proses perubahan 



tersebut, maka yang tersaring dan keluar menjadi energi bunyi lagi hanya sebagian saja. 

Proses inilah yang dimaksud dengan rugi tranmisi bunyi atau transmission loss (TL). 

Dari latar belakang diatas, penulis memiliki keinginan untuk memanfaatkan limbah 

kardus sebagai bahan peredam suara dengan menghitung koefisein absorpsi bunyi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koefisien absorpsi bunyi bahan 

akustik dari kertas kardus. 

Dalam skripsi ini masalah yang dibatasi adalah : 

1. Bahan membuat panel akustik adalah berupa  kertas kardus. 

2. Perekat yang digunakan adalah tepung kanji dengan konsentrasi kepekatan 0,25 % (250 

g dalam 1000 ml air). 

3. Ketebalan panel akustik 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, dan 2cm. 

4. Frekuensi sumber bunyi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 HZ dan 4000 Hz. 

Pelaksanaan penelitian dan pengambilan data dilakukan di Laboratorium Elektronika 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Riau (UR) pada 10 Maret tahun 2012 dan selesai pada 

tanggal 29 Juli 2012. 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen di laboratorium Elektronika Jurusan 

Fisika FMIPA Universitas Riau (UR). Besar nilai koefisien absorpsi dari beberapa ketebalan 

panel akustik yang terbuat dari kertas kardus akan diuji disebuah tabung impedansi dengan 

melewatkan sumber bunyi terhadap panel akustik tersebut. Tabung impedansi terbuat dari 

acrylic  dengan tujuan agar lebih tahan terhadap getaran yang disebabkan oleh sumber bunyi. 

Tabung impedansi ini berfungsi untuk menghambat suara bising (noise) dari lingkungan dan 

untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat karena sumber bunyi tidak terpencar 

kelingkungan. Pengukuran koefisien absorpsi bunyi bahan akustik dilakukan setelah nilai 

intensitas mula-mula sumber bunyi stabil. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk kertas kardus, lem kanji, 

acrylic 3 mm (ukuran 23 cm x 42,5 cm dan 23 cm x 49,5 cm). Sedangkan alat yang 

digunakan adalah Soundlevel meter Lutron SL-4112, Function Generator Gw Instek GFG-

3015, laptop dengan system windows xp, speaker 6 ohm 50 W easy art dan tabung impedansi 

acrylic.  

Tabung impedansi terbuat dari acrylic 3 mm yang akan dibentuk menjadi 2 tabung 

impedansi. Tabung pertama I dengan dimensi 22 cm x 42,5 x 23 cm, sedangkan tabung II 

memiliki dimensi 22 cm x 49,5 x 23 cm. Tabung impedansi I dan tabung impedansi II 

terdapat celah untuk menempatkan bahan akustik dan memiliki 3 buah pengunci dengan baut 

supaya bunyi tidak keluar dari celah sempit yang terbuka. 

Langkah – langkah pembuatan sampel sebagai berikut : 

1. Menumbuk kardus sampai halus. 

2. Membuat bahan perekat dengan menggunakan lem kanji. 

3. Merekatkan bubuk kardus yang sudah dikeringkan dengan bahan perekat. 

4. Mencetak sampel dengan sesuai dengan ketebalan yang akan diuji. 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Merangkai alat percobaan, yaitu menghubungkan function generator dengan speaker 

memakai kabel dari main output function generator ke line in speaker. 

2. Memasang speaker pada tabung impedansi dan meletakkan soundlevel meter didepan 

tabung impedansi berlawanan arah dengan permukaan speaker yang ditengah tabung 

sudah disisipkan bahan akustik untuk mendapatkan pengukuran energy awal dan yang 

ditransmisikan. 



3. Menghubungkan soundlevel meter ke laptop dengan menggunakan kabel connector 

bawaan dari soundlevel meter. 

4. Menyalakan function generator, soundlevel meter, dan laptop. 

5. Mengatur besar frekuensi dengan memutar tombol indikator frekuensi dan duty pada 

function generator. 

6. Membuka program soundlevel meter (lutron) yang telah terinstal pada laptop. 

7. Menentukan besar frekuensi yaitu sebesar 125 Hz, tunggu beberapa saat agar bunyi yang 

keluar dari sumber bunyi (speaker) terdengar stabil. 

8. Setelah bunyi yang terdengar stabil klik menu run/start pada aplikasi lutron di laptop, lalu 

setelah 5 sekon klik menu save yang berfungsi untuk menyimpan data yang peroleh. 

9. Data yang terbaca dan tersimpan pada laptop dicatat sebagai intensitas bunyi awal bahan 

akustik βi. 

10. Kegiatan no 7, 8 dan no 9 dilakukan untuk mendapatkan data berikutnya dengan cara 

mengubah frekuensi dan menempatkan bahan akustik dengan ketebalan yang telah 

ditentukan. 

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi bunyi dan daya tangkap soundlevel 

meter maka dalam penelitian ini di ajukan beberapa asumsi antara lain: 

─ Tabung impedansi berbentuk bangun ruang maka aliran akustik dalam tabung impedansi 

tersebut sama besar disetiap titik. 

─ Noise atau faktor lingkungan yang tidak diukur dianggap tidak memberikan pengaruh 

pada pengukuran. 

─ Peneliti tidak menggunakan frekuensi diatas 4000 Hz dan dibawah 125 Hz karena setelah 

penulis coba pada frekuensi dibawah 100 Hz dan diatas 4000Hz intensitas yang diterima 

oleh soundlevel meter mengecil, fenomena ini penulis anggap karena pengaruh 

karakteristik bunyi. 

─ Ketelitian pencatatan seluruh data oleh peneliti dianggap sudah mendekati tingkat 

kecermatan. 

Data yang dianalisis yaitu hubungan antara taraf intensitas yang terabsorpsi dengan 

taraf intensitas bunyi yang terbaca oleh soundlevel meter dianalisis dengan menggunakan 

persamaan: 
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ti




  

atau 
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dengan :   = taraf intensitas gelombang akustik mula-mula (dB)  

      = taraf intensitas gelombang akustik yang ditransmisikan (dB) 

  = taraf intensitas gelombang akustik terabsorpsi (dB)  

α = koefisien absorpsi jaringan 

Untuk analisis data koefisien absorpsi bunyi bahan akustik dari bahan kardus dengan 

ketebalan yang berbeda digunakan analisis grafik pengolahan data yang diperoleh dilakukan 

dengan bantuan komputer yaitu program excel dan spss. 

1. Persiapan penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam persiapan adalah menyiapkan peralatan yang 

diperlukan dalam penelitian dan mencari bahan referensi sebagai penunjang untuk 

memperoleh data tentang penentuan koefisien absorpsi.  

2. Membuat sampel dengan bermacam variasi 

Pada tahapan ini kertas kardus diolah untuk dibuat menjadi panel akustik dengan 

ketebalan 0,5 cm sampai 2 cm. 

3. Membuat tabung impedansi 

Tabung impedansi dibuat dari bahan acrylic dengan cara menyatukan setiap sisi 

dengan menggunakan lem dan membuat tempat pengunci agar kuat menahan panel akustik. 

4. Mempersiapkan peralatan percobaan 



Peralatan yang digunakan untuk percobaan yaitu: 

1. Sound function generator 

2. Sound level meter 

3. Speaker 

4. laptop 

5. Merangkai alat-alat percobaan 

Menghubungkan function generator dengan speaker memakai kabel dari main output 

function generator ke line in speaker. 

6. Pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan sebanyak dua kali untuk setiap bahan dengan cara 

merekam aktivitas akustik dengan menggunakan sound level meter. 

7. Analisa data 

Data yang diperoleh di analisa dengan menggunakan persamaan penyerapan koefisien 

akustik. 

8. Pembahasan 

Hasil analisa data selanjutnya dibahas dengan memplot hasil analisa kedalam bentuk 

grafik dengan membandingkan dengan data referensi atau teori. 

9. Kesimpulan 

Setelah semua tahap proses penelitian dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian penentuan koefisien absorpsi pada kertas kardus disajikan dalam 

bentuk grafik hubungan antara frekuensi terhadap nilai koefisien absorpsi, dan grafik 

hubungan antara ketebalan panel terhadap nilai koefisien absorpsi. Grafik hasil didapatkan 

seperti berikut ini: 

Hubungan antara frekuensi terhadap koefisien absorpsi untuk masing-masing 

ketebalan dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 4.1 hubungan frekuensi terhadap koefisien absorpsi untuk setiap ketebalan bahan 
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Gambar 4.2 hubungan frekuensi terhadap koefisien absorpsi untuk setiap ketebalan bahan 

 Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pada masing-masing ketebalan mengalami 

kenaikan harga koefisien absorpsi dimulai dari ordinat frekuensi 125 Hz sampai ordinat 2000 

Hz, setelah melewati ordinat 2000 Hz mengalami nilai yang relatif tetap, hal ini disebabkan 

bahan akustik tidak dapat menyerap lagi seperti pada waktu frekuensi dimulai dari 125 Hz 

sampai 2000 Hz, sehingga koefisien absorpsinya relatif tetap. Nilai tertinggi koefisien 

absorpsi adalah sebesar 0,3144 pada ketebalan 1 cm dengan frekuensi 1000 Hz dan nilai 

terendah berada pada frekuensi 125 Hz dengan ketebalan 0,5 cm yaitu sebesar 0,0568, begitu 

juga untuk gambar 4.2 nilai tertinggi koefisien absorpsi adalah sebesar 0,367 pada ketebalan 

1 cm dengan frekuensi 2000 Hz dan nilai terendah berada pada frekuensi 250 Hz dengan 

ketebalan 1,5 cm yaitu sebesar 0,03586957. 

Hubungan antara ketebalan terhadap koefisien absorpsi untuk masing-masing 

frekuensi dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini : 

 
Gambar 4.3 hubungan ketebalan terhadap koefisien absorpsi untuk setiap frekuensi 
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Menurut teori jika gelombang bunyi melewati suatu bahan maka bahan tersebut akan 

menyerap gelombang bunyi tersebut, dimana jika semakin tebal bahan akustiknya maka 

penyerapan juga besar dan koefisien absorpsinya makin besar pula. Dari gambar 4.3 dapat 

diperoleh untuk semua kurva kecuali kurva pada frekuensi 4000 Hz sudah memenuhi teori 

penyerapan gelombang sebaliknya untuk kurva 4000 Hz terjadi penurunan nilai gelombang 

akustiknya yang dimulai dari ketebalan 0,5 cm sampai 1,5 cm dan mulai naik setelah 

ketebalan 1,5 cm keketebalan 2 cm. Nilai tertinggi koefisien absorpsi adalah sebesar 0,3144 

pada ketebalan 1 cm dengan frekuensi 1000 Hz dan nilai terendah berada pada frekuensi 125 

Hz dengan ketebalan 0,5 cm yaitu sebesar 0,0568. Nilai tersebut sama dengan nilai pada 

gambar 4.1 karena pada gambar 4.3 nilai-nilai kofisien absorpsi yang diplot sama dengan 

nilai koefisien absorpsi pada gambar 4.1. 

Hubungan antara ketebalan terhadap koefisien absorpsi untuk masing-masing 

frekuensi dapat dilihat pada gambar 4.4 dibawah ini : 

 
Gambar 4.4 hubungan ketebalan terhadap koefisien absorpsi untuk setiap frekuensi 

 Dari gambar 4.4 dapat diperoleh untuk semua kurva kecuali kurva pada frekuensi 500 

Hz mengalami penurunan harga koefisien absorpsi pada ketebalan 1,5 cm, setelah tetapi 

mengalami kenaikan nilai koefisien absorpsi sewaktu memasuki ketebalan 2 cm. Nilai 

tertinggi koefisien absorpsi adalah sebesar 0,367 pada ketebalan 1 cm dengan frekuensi 2000 

Hz dan nilai terendah berada pada frekuensi 250 Hz dengan ketebalan 1,5 cm yaitu sebesar 

0,03586957. Nilai tersebut sama dengan nilai pada gambar 4.2 karena pada gambar 4.4 nilai-

nilai kofisien absorpsi yang diplot sama dengan nilai koefisien absorpsi pada gambar 4.2. 

Penelitian ini membuktikan bahwa bahan akustik dari kertas kardus mampu menyerap 

bunyi. Hasil koefisien absorpsi bunyi terlihat dari perbandingan antara grafik yang diperoleh 

dari literatur dengan semua grafik penelitian terlihat serupa.  

 

PENUTUP 

 

1. Bahan akustik dari kertas kardus cocok dipakai menyerap bunyi dari range frekuensi 

1000 Hz sampai 2000 Hz. 

2. Bahan akustik dari kertas kardus dapat menyerap bunyi dari ketebalan 0,5 cm sampai 1 

cm dan dari ketebalan 1,5 cm sampai keketebalan yang lebih besar. 
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3. Sampel bahan akustik yang dibuat sudah memenuhi kriteria untuk dibuat sebagai 

peredam suara karena besar nilai koefisien absorpsi bunyi bahan akustik dari kertas 

kardus berada pada rentang 0,1 sampai 0,9. 

4. Pada frekuensi dibawah 1 kHz bahan akustik dari kertas kardus memiliki daya absorpsi 

yang kecil, sedangkan dalam akustik sangat penting absorpsi pada frekuensi tersebut. 

Jadi kertas kardus tidak dapat digunakan pada peralatan akustik. 

5. Nilai maksimum dan minimumnya berturut-turut adalah 0,37 dan 0,04 untuk 

keseluruhan bahan akustik. 

 Penelitian ini menggunakan tabung impedansi dari acrylic yang berbentuk persegi 

empat bangun ruang, sehingga energi gelombang bunyi yang merambat tidak merata pada 

setiap sisinya, maka diharapkan tabung impedansinya berbentuk silinder (tabung) dan bahan 

akustiknya memiliki tekstur atau kontur. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ari, M. 2005. Penentuan Koefisien Absorpsi BunyiBahan Akustik dari Jerami, skripsi 

jurusan fisika FMIPA, Universitas Negeri Malang, Malang. 

Bueche, Ph.D. frederick J. 2007. Teori dan soal-soal fisika edisi kedelapan. Terjemahan Drs. 

B. Darmawan, M.Sc. penerbit Erlangga, Jakarta. 

Doelle, L Leslie. 1985. Akustik Lingkungan. Terjemahan Oleh: Lea Prasetia. Surabaya: 

Erlangga. 

E.,H. Dowell, Reverberation time, absorption, and impedance (Journal of The Acoustical 

Society of America 64, City, 1978), p. 181. 

Evi, I. 2009. Koefisien absorpsi bunyi bahan akustik dari pelepah pisang dengan kerapatan 

yang berbeda, skripsi jurusan Fisika FMIPA, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Malang. 

Gabriel, J.F. 2001. Fisika Lingkungan. Jakarta: Hipokrates. 

Giancoli, Douglas C. 2001. Fisika jilid 1 edisi kelima. Terjemahan Dra. Yuhilza Hanum, M. 

Eng. Penerbit Erlanggga, Jakarta. 

Halliday, D dan Robert Resnick.1996. Fisika Jilid I. terjemahan Pantur Silaban.  Penerbit 

Erlangga. Jakarta. 

Handbook of Chemistry and Physics, 65th ed., Chemical Rubber Company. 

Kinsler, L.E., Frey, A.R., Coppens, A.B., Sanders, J.V. (1982), Fundamentals of Acoustics, 

fourth edition, John Willey & Sons, New York. 

M. Meissner, Coupling between room eigenmodes and its influence on acoustic pressure 

distribution in steady state, (51 Open Seminar on Acoustics OSA, Gdask - 

Sobieszewo, 2004), p. 110-114, in Polish. 

Mediastika, C.E. 2005.Akustika Bangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Mediastika, C.E. 2008. Kualitas akustik panel dinding berbahan baku jerami. Journal of 

Architecture and Built Environment 127-134 ISSN 0126-219X 

Quintero, R.A. Measurement of the sound-absorption coefficient on egg cartons using the 

Tone Burst Method, Departamento de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de 

Buenos Aires, Av. Eduardo Madero 399, Argentina, (Springer 2007). 

Sasongko, D. P., Hadiyarto,A.,Subagyo, A., Hadi, S.P., Asmorohadi,  N., 2000. Kebisingan 

Lingkungan, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 

Tipler, Paul A. 1998. Fisika Untuk Sains &Tekhnik Edisi Ketiga Jilid 1. Alih Bahasa 

Prasetio, Lea & Adi, Rahmad W. Penerbit erlangga Jakarta. 

Zulfian, Muhammad S.P. 2009. Kajian tentang kemungkinan pemanfaatan bahan serat ijuk 

sebagai Bahan Penyerap Suara Ramah Lingkungan. Jurnal Rekayasa Kimia dan 

Lingkungan Vol. 7, No. 2, hal. 93-97, 2009ISSN 1412-5064. 


