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ABSTRACT 

The noise become a big issue/problem in the communities who have lived near the road. More the noise has 

effect to uncomfortable in an environment. The sound absorber is used to reducing the noise. There are 

mainly four types of sound absorption materials that can be used to reduce the noise where one of them is 

porous absorber. The sound absorption quality is represented by sound absorption coefficient ( ). If the 

sound absorption coefficient is 0, there is no absorption of sound. The sound absorption is more better when 

its coefficient approaching to 1. If sound absorption coefficient is 1, 100% of sound is absorbed by 

material
[1]

. The sound absorption coefficient in materials is defined as fraction or percentage of absorbed 

energy to incident energy. This experiment used an impedance tube kit to obtain frequency and sound 

absorption coefficient. An impedance tube kit is used in this experiment to obtain frequency and sound 

absorption coefficient. Result of the experiment indicated more thickness of sample absorber was gained best 

of the sound absorption. Based on the experiment resulted concrete block-coarse 30 mm revealed the highest 

absorption coefficient rate, hence it was the best alternative of material absorber to reduce the noise on road 

transportation.  
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1. PENDAHULUAN 

Akustik merupakan hal yang penting dalam 

perkembangan teknologi dan industri. Peralatan 

yang digunakan berupa sarana informasi, 

komunikasi, produksi, transportasi maupun hiburan 

umumnya menghasilkan suara-suara tidak 

diinginkan yang sering disebut dengan kebisingan. 

Material penyerap suara bertujuan untuk 

mengurangi level tekanan suara  (SPL) dalam 

ruangan. Berbagai jenis bahan peredam suara 

dikembangkan untuk mengatasi kebisingan. 

 Peredam suara dengan karakteristik akustik juga 

dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan bagi 

pengguna. Kebisingan suara dapat diminimalisir 

dengan menggunakan material yang memiliki 

tingkat peredaman suara tinggi. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui harga pengurangan 

kebisingan suara. Koefisien penyerapan suara dan 

nilai impedansi normal didapatkan dengan cara 

melakukan eksperimen menggunakan impedance 

tube kit dua mikrofon sesuai standar ASTM E1050 

dengan menggunakan metode fungsi transfer. 

Kebisingan membuat ketidaknyamanan dalam 

lingkungan yang membutuhkan ketenangan seperti 

sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Bangunan 

umumnya menggunakan dinding berbahan dasar 

semen, pintu yang terbuat dari kayu, serta langit-

langit bangunan yang terbuat dari triplek. 

Pertimbangan ini yang menghasilkan dasar 

pemikiran untuk menggunakannya sebagai sampel 

pengujian dalam pengurangan kebisingan suara. 

Perancangan penyerap suara menggunakan 

material tersebut karena harga bahan baku yang 

murah, mudah didapatkan, sering digunakan 

sebagai pembatas bangunan serta mampu menyerap 

suara. Pengujian dilakukan pada keadaan tanpa ada 

suara gangguan dari luar. Temperatur dan 

kelembapan dianggap konstan selama pengujian.  

2. KONSEP DASAR PENYERAPAN SUARA 

Kebisingan suara yang tidak diinginkan umumnya 

berasal dari berbagai macam mesin yang 

dikembangkan untuk tujuan industri dan 

transportasi, pergerakan udara, gas, dan fluida, 
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getaran akibat benturan, gesekan, dan 

ketidakseimbangan mesin. Kebisingan suara dapat 

diserap oleh material penyerap suara dan sebagian 

terpantulkan. Ada empat jenis material penyerap 

suara yaitu penyerap berpori, Helmholtz resonator, 

penyerap membran, penyerap panel berlubang.  

Koefisien penyerapan suara pada teori Sabine 

merupakan perbandingan antara intensitas suara 

yang tidak dipantulkan dengan intensitas suara 

insiden. Konsep dari penyerapan Sabine tidak 

hanya untuk mentransformasi sumber suara ke 

energi panas (disipasi). Penyerapan suara 

berlangsung di belakang proses disipasi dimana 

energi ditransmisikan ke sisi yang lain dari material 

dan dilanjutkan ke bagian penyerap suara.  

Ada dua kasus penyerapan suara  yang terjadi yaitu 

proses disipasi saja atau proses transmisi saja. 

Energi penyerapan dan pemantulan tergantung dari 

material penyerap suara. Saat energi insiden yang 

diserap 15% dan energi terpantulkan 85%, maka 

koefisien penyerapannya adalah 0.15.  

2.1 Teknik Pengukuran Koefisien Penyerapan 

Teknik pengukuran didasari pada prinsip intensitas 

suara, prinsip insiden suara acak, dan insiden suara 

normal. Metode pengukuran intensitas suara 

dilakukan dengan cara menggunakan prinsip 

pengkonversian energi. Prinsip pengukuran secara 

acak dilakukan dengan cara merata-ratakan ( ) 

dari ruang reverberation.  

Prinsip pengukuran dengan teknik insiden normal 

terbagi dua yaitu metode standing wave dan 

metode fungsi transfer. Metode standing wave 

menggunakan satu sensor mikrofon yang 

diposisikan pada bagian tengah tabung. Koefisien 

penyerapan pada metoda standing wave merupakan 

perbandingan tekanan suara maksimum dan 

minimum dari gelombang suara.  
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Metode fungsi transfer menggunakan dua atau tiga 

sensor mikrofon. Koefisien penyerapan dihitung 

dari fungsi transfer (H12) .  
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Koefisien pemantulan ( r ) dan koefisien 

penyerapan suara ( ) pada metode fungsi transfer 

dapat dihitung sesuai persamaan berikut 
[2]
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3. METODOLOGI  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir pengujian  

3.1 Material Penyerap Suara 

Jenis material penyerap suara ini berbentuk panel 

berpori. Ketebalan material penyerap dari semen 

acian, semen non acian dan kayu adalah 10 mm, 20 

mm, dan 30 mm. Ketebalan penyerap suara dari 

triplek yaitu 2 mm, 5 mm, dan 7 mm. 
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Gambar 3.2 (a) Sampel semen acian putih dan 

semen non-acian (b) Sampel kayu dan triplek 

3.2 Skema Pengujian 

 

 

Gambar 3.3 Skema peralatan pengujian 

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian setiap sampel dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. Koefisien penyerapan dipengaruhi 

oleh koefisien pemantulan suara dari material 

penyerap. Koefisien pemantulan suara dapat 

dihitung dari fungsi transfer (H12). Fungsi transfer 

merupakan perbandingan tekanan suara insiden 

dengan tekanan suara hasil pemantulan. Tekanan 

suara didapatkan dari amplitudo yang dibagi 

dengan sensitivitas mikrofon, sehingga koefisien 

suara ditentukan oleh amplitudo. Hasil pengujian 

membuktikan bahwa material penyerap yang tebal 

akan mempengaruhi peredaman suara. Koefisien 

penyerapan suara dari keseluruhan sampel berkisar 

antara 14%-21%. Koefisien material akan semakin 

tinggi jika material penyerap suara semakin tebal. 

Material yang lebih tebal akan memiliki lebih 

banyak celah ruang berpori dan serat. Parameter 

yang membedakan kemampuan material untuk 

menyerap suara adalah frekuensi saat penyerapan 

suara. Koefisien penyerapan dari sampel uji perlu 

dipolinomialkan untuk melakukan pendekatan 

terhadap pola dari koefisien penyerapan referensi. 

Koefisien determinasi (R
2
) pada referensi bernilai 

rendah karena polinomial kuadratik diambil 

berdasarkan frekuensi standar.  

Koefisien penyerapan rata-rata terjadi pada sampel 

uji yang terbuat dari semen non-acian lebih tinggi 

dibandingkan sampel uji acian  pada ketebalan 

yang sama. Koefisien penyerapan rata-rata sampel 

non-acian berkisar antara 19%-21% dari suara 

insiden. Material peredam suara acian mampu 

menyerap suara sekitar 15%-19%. Material yang 

paling baik menyerap suara dari keseluruhan hasil 

uji adalah semen non-acian dengan ketebalan 

30mm sehingga diharapkan mampu meredam suara 

kebisingan dari transportasi. Penyerapan yang 

tinggi pada sampel non-acian dibandingkan sampel 

acian diakibatkan oleh adanya tambahan pasir. 

Campuran pasir didalam semen akan membuat 

sampel uji menjadi memiliki lebih banyak pori, 

sehingga gelombang suara yang merambat akan 

masuk kedalam lubang pori. Energi suara yang 

terperangkap akan terdisipasi akibat gesekan 

dengan dinding berpori dari semen non-acian.  

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa kayu 

memiliki koefisien penyerapan rata-rata antara 

16%-18% dari suara insiden, sedangkan triplek 

hanya 14%-15% dari insiden. Kayu memiliki serat 

alami lebih banyak dibandingkan triplek akibat 

pengaruh ketebalan sampel. Serat berpori 

diafeksikan dengan densitas, ketebalan, rongga 

udara di belakang material dan perlakuan terhadap 

permukaan material penyerap suara. Frekuensi 

dapat mempengaruhi tingginya koefisien 

penyerapan rata-rata. Frekuensi yang tinggi 

membuat material penyerap suara sulit untuk 

meredam kebisingan. Keadaan ini diindikasikan 

dengan nilai koefisien penyerapan untuk semua 

hasil uji mengalami penurunan pada frekuensi 

tinggi.  

Pengujian menggunakan tabung impedansi  dua 

mikrofon mengalami beberapa masalah dalam 

pengolahan sinyal. Permasalahan yang terjadi 

akibat pergeseran pada titik puncak frekuensi yang 

(a) (b) 
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cukup besar. Pergeseran titik puncak frekuensi 

disebabkan oleh sampling rate yang sangat kecil, 

memory length yang kecil, dan waktu pencuplikan 

sinyal yang singkat. Tahapan yang dilakukan untuk 

mengatasi permasalahan ini yaitu dengan cara 

menambahkan fungsi zero padding pada fungsi 

FFT. Sinyal gelombang suara dapat dipertajam 

dengan menggunakan fungsi windows. Fungsi 

window yang digunakan dalam pengujian adalah 

window hanning. Kendala pengujian lainnya 

adalah adanya celah udara di belakang sampel 10 

mm dan 20 mm. Penyebab adanya celah udara 

adalah suaian paksa pada rigid plunger sehingga 

tidak dapat digeser untuk menempel dengan sisi 

belakang sampel. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Koefisien penyerapan suara sampel 

(a) semen acian b) non-acian (c) kayu (d) triplek 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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5.   PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Faktor yang paling mempengaruhi koefisien 

penyerapan suara adalah frekuensi dari suara 

dan campuran material tertentu kedalam sampel 

seperti pasir.  

2. Faktor yang mempengaruhi pengujian adalah 

perancangan dimensi tabung, jumlah data, 

ketepatan puncak frekuensi, dan rongga udara di 

belakang sampel. 

3. Semakin tebal sampel penyerap suara, semakin 

baik pula peredaman terhadap kebisingan.  

4. Sampel semen acian memiliki koefisien 

penyerapan rata-rata antara 15%-19%.  

5. Semen non-acian  ketebalan 30mm memiliki 

koefisien penyerapan suara rata-rata  paling 

tinggi  yaitu 21.7% dari suara insiden  sehingga 

cukup baik untuk  meredam kebisingan 

transportasi. Hal ini dipengaruhi oleh campuran 

50% pasir ke dalam semen.   

6. Sampel kayu memiliki koefisien penyerapan 

rata-rata antara 16%-18%.  

7. Sampel triplek memiliki koefisien penyerapan 

rata-rata antara 14%-15%.  
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