
i

HALAMAN JUDUL

TUGAS AKHIR – SF184801

RANCANG BANGUN SILENCER DAN ANALISA
PENGARUH PERFORASI SILENCER TERHADAP
FREKUENSI RESONANSI DAN INSERTION LOSS PADA
DUCT

Nikolas Benjamin Panggabean
NRP 01111640000022

Dosen Pembimbing:
Dr. Suyatno, M.Si

DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2020





i

HALAMAN JUDUL

TUGAS AKHIR – SF184801

RANCANG BANGUN SILENCER DAN ANALISA
PENGARUH PERFORASI SILENCER TERHADAP
FREKUENSI RESONANSI DAN INSERTION LOSS PADA
DUCT

Nikolas Benjamin Panggabean
NRP 01111640000022

Dosen Pembimbing:
Dr. Suyatno, M.Si

DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2020



ii

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



iii

COVER PAGE

FINAL PROJECT – SF184801

SILENCER DESIGN AND ANALYSIS OF THE EFFECT OF
SILENCER PERFORATION TOWARDS RESONANT
FREQUENCY AND INSERTION LOSS IN A DUCT

Nikolas Benjamin Panggabean
NRP 01111640000022

Advisor:
Dr. Suyatno, M.Si

DEPARTMENT OF PHYSICS
FACULTY OF SCIENCE AND DATA ANALYTICS
SURABAYA
2020



iv

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



v



vi

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



vii

RANCANG BANGUN SILENCER DAN ANALISA
PENGARUH PERFORASI SILENCER TERHADAP

FREKUENSI RESONANSI DAN INSERTION LOSS PADA
DUCT

Nama : Nikolas Benjamin Panggabean
NRP : 01111640000022
Departemen : Fisika, FSAD-ITS
Pembimbing : Dr. Suyatno, M.Si

Abstrak

Kebisingan merupakan salah satu masalah utama yang dipelajari
dalam ilmu akustik karena menimbulkan ketidaknyamanan dan
masalah kesehatan pada pendengar. Salah satu solusi untuk
menangani masalah ini adalah melalui pengendalian kebisingan
(noise control). Pada penelitian ini, dirancang sebuah silencer
untuk diaplikasikan pada sistem HVAC, khususnya pada saluran
perpipaan (duct). Tujuannya adalah mengetahui bagaimana
perforasi silencer mempengaruhi frekuensi resonansi dan nilai
Insertion Loss (IL), serta fenomena fisis yang terjadi pada sistem.
Bahan yang digunakan adalah pipa PVC 1/2 inci dengan panjang
5 cm dan acrylic dengan tebal 2 mm yang digunakan sebagai
frame PVC. Parameter yang divariasikan adalah jumlah pipa
PVC (persentase perforasi silencer) mulai dari 1 lubang hingga
10 lubang. Silencer diuji menggunakan tabung impedansi dengan
membunyikan tone dengan rentang 1/3 oktaf dari speaker. Selain
itu, dilakukan simulasi aliran udara untuk melihat bagaimana
kecepatan aliran dan tekanan udara dipengaruhi oleh silencer.
Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa perforasi mempengaruhi
frekuensi resonansi melalui perubahan massa akustik, dan
mempengaruhi nilai IL melalui resistansi akustik. Frekuensi
resonansi yang dihasilkan tidak mempengaruhi IL. IL yang
bernilai negatif pada beberapa frekuensi dihasilkan akibat
resonansi antara suara dengan struktur sistem. Ini menghasilkan
getaran pada struktur (structure-borne vibration), sehingga
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terjadi peningkatan intensitas suara. Resistansi akustik
menyebabkan terjadinya perubahan tekanan dan aliran udara
pada inlet dan outlet silencer.

Kata kunci : Frekuensi resonansi, Insertion Loss, Massa akustik,
Perforasi, Resistansi Akustik, Tekanan
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SILENCER DESIGN AND ANALYSIS OF THE EFFECT
OF SILENCER PERFORATION TOWARDS RESONANT

FREQUENCY AND INSERTION LOSS IN A DUCT

Name : Nikolas Benjamin Panggabean
NRP : 01111640000022
Department :Physics, Scientics-ITS
Advisor : Dr. Suyatno, M.Si

Abstract

Noise is one of the main problems studied in Acoustics because
it causes discomfort and health problems for the listener. A
solution to deal with this problem is through noise control. In this
research, a silencer was designed for application in HVAC
systems, especially in ducts. The aim is to find out how the
silencer perforation affects the resonant frequency and Insertion
Loss (IL) value, as well as the physical phenomena that occurs in
the system. The material used are 1/2 inch PVC pipes with a
length of 5 cm and acrylic with a thickness of 2 mm which is
used as the frame. The parameters varied are the number of PVC
pipes (percentage of silencer perforation) ranging from 1 hole to
10 holes. The silencers are tested using an impedance tube by
sounding tones with a 1/3 octave range from a speaker. In
addition, an air flow simulation is performed to see how the flow
velocity and air pressure are affected by the silencer. From this
study, it was concluded that perforation affects resonant
frequencies through changes in acoustic mass, and influences IL
values through acoustic resistance. The resulting resonance
frequency does not affect IL. Negative IL values at several
frequencies are produced due to the resonance between sound
and the structure of the system, causing structure-borne vibration
which results in the increase of sound intensity. Acoustic
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resistance causes changes in pressure and air flow at the inlet and
outlet of the silencer.

Keywords: Acoustic mass, Acoustic Resistance, Insertion Loss,
Perforation, Pressure, Resonance frequency
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki

dampak besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu contohnya
adalah kenyamanan pendengaran. Kebisingan merupakan
permasalahan besar karena dapat mengganggu aktivitas manusia
dan mengurangi kemampuan pendengaran manusia. Penelitian
ilmiah baru-baru ini mengkaji mengenai pengaruh suara terhadap
kesehatan dan kehidupan sehari-hari manusia, dan ditemukan
bahwa kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan
manusia. Contohnya adalah penurunan kemampuan mendengar,
kerusakan pada kuping, gangguan tidur, gangguan bicara, serta
gangguan psikologis. Hasil riset ini meningkatkan kesadaran
akan pentingnya menjaga tingkat kebisingan yang boleh diterima
manusia agar meminimalisir gangguan kesehatan dan keseharian
manusia. Penanganan kebisingan tidak hanya diterapkan melalui
pembuatan teknologi pengendali kebisingan seperti acoustic
barrier dan active noise control namun juga lewat peraturan dan
regulasi. Peraturan dan regulasi mengenai kebisingan
mencerminkan tingkat kenyamanan pendengaran masyarakat,
sehingga segala barang/jasa/kegiatan di lingkungan masyarakat
harus mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagai contoh,
peraturan kebisingan sepeda motor diatur melalui Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009. Ambang batas
kebisingan masing-masing tipe sepeda motor diatur melalui
peraturan ini.

Sistem HVAC menjadi salah satu bidang penting dalam
pengendalian kebisingan karena berkaitan dengan kebisingan di
dalam ruangan dan gedung. Sistem AC sentral memanfaatkan
generator berdaya besar yang menyalurkan udara dingin dengan
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tekanan dan kecepatan tinggi agar tersebar ke seluruh gedung
dengan rata. Permasalahannya adalah bahwa tingginya aliran dan
tekanan udara di dalam saluran pipa (duct) juga menimbulkan
kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan orang di dalam
gedung. Berkaitan dengan pengendalian kebisingan pada duct,
terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan. Namba et
al. (Namba, 1984) melakukan penelitian mengenai atenuasi suara
pada saluran dengan sekat solid atau berpori, dimana atenuasi
utamanya dihasilkan oleh perubahan energi suara menjadi energi
vorteks udara pada sekat, dan bahwa frekuensi suara mampu
diatur oleh lokasi sekat, kecepatan fluida, hambatan yang
dihasilkan oleh sekat, dan panjang sekat. Boulandet et al.
(Boulandet, 2018) melakukan penelitian mengenai sistem
atenuasi suara aktif yang memanfaatkan absorber elektroakustik
pada dinding saluran, dimana hasil atenuasi oleh sistem
menyerupai absorber konvensional (pasif) ditambah lagi
kemampuan sistem untuk menghasilkan impedansi akustik yang
diinginkan pada frekuensi rendah. Sistem ini juga mampu
beradaptasi dengan kecepatan putar mesin. Seong-Hyun Lee dan
Jeong-Guon Ih (Lee, 2008) meneliti tentang perforasi tidak
seragam pada resonator konsentris dan pengaruhnya pada
transmission loss dan tekanan balik. Penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa penggunaan perforasi yang perlahan
meningkat dan menurun kembali merupakan orientasi paling
bagus dari semua variasi yang diuji karena menghasilkan
atenuasi suara yang bagus serta perubahan tekanan yang halus
sepanjang pipa.

Dari penelitian-penelitian ini, ada kelemahan bahwa
teknologi yang diteliti tidak dapat digunakan untuk segala
kondisi, seperti akustik bahan, dan bahwa penelitian yang
dilakukan belum mampu dikomersialkan untuk aplikasi pada
hal-hal umum, baik karena masalah biaya, manufaktur, ataupun
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alasan lain. Selain itu, penulis terinspirasi oleh alat airflow
straightener (honeycomb) yang dapat menghasilkan atenuasi
yang bagus dengan desain alat yang sederhana. Oleh karena itu,
penulis melakukan penelitian pembuatan silencer menggunakan
pipa PVC dengan variasi jumlah pipa untuk melihat pengaruh
jumlah pipa terhadap performa atenuasi suara. Penelitian
dilakukan dengan menggunakan tabung impedansi untuk
mereplikasikan duct dan diukur insertion loss untuk silencer
tersebut. Penelitian dilakukan dengan harapan bahwa ini dapat
menjadi alternatif untuk teknologi pengurangan emisi suara pada
duct yang ekonomis, mampu dikomersialkan, dan mampu
diaplikasikan di banyak kondisi.

1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang ingin diteliti pada penelitian ini antara

lain :

1) Bagaimana pengaruh perforasi silencer terhadap frekuensi
resonansi dan Insertion Loss pada duct

2) Bagaimana fenomena fisis yang terjadi pada sistem
silencer-ducting

1.3. Tujuan
Tujuan penelitian ini antara lain :

1) Mengetahui pengaruh perforasi silencer terhadap frekuensi
resonansi dan Insertion Loss pada duct

2) Mengetahui fenomena fisis yang terjadi pada sistem
silencer-ducting

1.4. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah pada penelitian ini antara lain :

1) Pengukuran dilakukan di ruang semi-anechoic Laboratorium
Akustik Fisika ITS

2) Duct yang digunakan merupakan tabung impedansi yang
lurus dengan ukuran : Panjang 1 meter dan diameter 10 cm
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3) Ukuran pipa silencer yang digunakan adalah panjang 5 cm
dan diameter 1,8 cm

4) Sumber suara yang digunakan adalah speaker yang
menghasilkan bunyi tone dengan rentang 1/3 oktaf.

5) Jumlah pipa silencer (perforasi) yang digunakan mulai dari
1 hingga 10 pipa.

6) Analisa sistem ducting dibatasi pada masalah kebisingan
tanpa memperhatikan aspek termal dan aliran udara

7) Simulasi aliran udara dibatasi pada aliran laminer.

1.5. Manfaat
Manfaat penelitian ini adalah mengetahui dan mempelajari

apakah rancang bangun silencer ini dapat digunakan sebagai
alternatif untuk pengurangan kebisingan pada sistem ducting.

1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tugas akhir ini, tersusun dalam

lima bab yaitu: Bab 1: Pendahuluan, berisi latar belakang
masalah, maksud dan tujuan, perumusan masalah dan manfaat
tugas akhir. Bab 2: Tinjauan Pustaka, berisi tentang kajian
pustaka yang digunakan pada tugas akhir. Bab 3: Metodologi
Penelitian, berisi tentang metode dan tahap pengambilan data.
Bab 4: Analisis Data dan Pembahasan, berupa hasil data yang
diperoleh, serta analisis yang dilakukan. Bab 5: Kesimpulan,
berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Suara dan Kebisingan
Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang dipersepsikan

tidak enak atau tidak diinginkan oleh pendengar. Suara yang kita
dengar sebenarnya tidak bisa diklasifikasikan menjadi suara baik
ataupun buruk karena suara dapat digunakan sebagai sumber
informasi, misal dalam hal berbicara atau mengetahui keadaan
dari sumber suara (misalkan suara putaran mesin kendaraan),
sehingga persepsi terhadap suara berbeda untuk tiap orang
(Everest, 2001).

2.2. Pengendalian Kebisingan
Pengendalian bising atau noise control merupakan ilmu

yang mempelajari tentang pengurangan kebisingan dan suara
pada sebuah sumber suara. Hal ini muncul akibat reaksi alami
manusia ketika terpapar pada bunyi yang terlalu keras, serta
penelitian terbaru yang mengkaji mengenai pengaruh kebisingan
pada kesehatan dan keseharian manusia. (Rossing, 1990)

Dalam sistem pengendalian bising ada tiga aspek yang
dianalisa : Sumber suara, jalur yang dilalui suara, dan penerima
suara (Faulkner, 1976). Pengendalian bising pada sumber suara
merupakan cara paling efektif, dan bisa dilakukan melalui
modifikasi pada sumber suara, misalnya mesin, melalui
penggantian atau modifikasi bagian-bagian tertentu.
Pengendalian bising pada jalur transmisi dilakukan bila
pengendalian bising pada sumber tidak bisa dilakukan, tidak
praktis, atau tidak mampu dilakukan dari sudut finansial.
Berbagai cara untuk mengendalikan bising pada jalur transmisi
adalah mendirikan dinding atau barrier, pengurungan sumber
suara, atau menggunakan metode lain seperti resonator, diffuser,
atau absorber untuk mengatenuasi suara. Pengendalian bising
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pada penerima, lebih tepatnya indera pendengaran manusia,
biasanya berupa alat yang dipasang pada kuping atau peraturan
yang mengatur kinerja penerima suara. Contohnya adalah
pembatasan jam kerja di suatu pabrik yang tingkat kebisingannya
tinggi. Contoh lain adalah penggunaan earmuff yang
menggunakan bahan absorber lalu dipasang pada kuping.
(Barron, 2002).

2.3. Ducting dan HVAC
Permasalahan teknik banyak yang berkaitan dengan sistem

saluran, atau disebut juga duct. Duct sering ditemukan
aplikasinya sehari-hari seperti sistem HVAC, saluran pipa air,
sistem pembuangan gas kendaraan, dan lain-lain. Duct
merupakan sebuah saluran yang dilewatkan fluida yang bertujuan
untuk mengarahkan aliran fluida. Permasalahan utama pada duct
adalah bagaimana segala komponen pada sistem, aliran fluida
yang diinginkan, dan karakteristik fluida menentukan besarnya
perubahan tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan fluida.
(White, 2011)

Pada sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air
Conditioning), masing-masing komponen sistem menghasilkan
suara pada rentang frekuensi tertentu. Gambar 2.1
memperlihatkan rentang frekuensi suara masing-masing
komponen pada sistem HVAC. Frekuensi rendah didominasi
oleh vibrasi struktur sistem dan turbulensi udara, sedangkan
frekuensi tinggi didominasi oleh komponen yang bergerak dan
diffuser (outlet). (Bujoreneau, 2016)
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Gambar 2.1 Rentang Frekuensi Komponen HVAC (Bujoreneau, 2016)

Perubahan luas penampang pada sebuah duct mempengaruhi
gelombang suara yang melaluinya. Salah satu faktor penyebab
adalah pembatasan aliran udara yang dihasilkan. Gambar 2.2
menunjukkan bagaimana rasio perubahan luas penampang
mempengaruhi IL. S1 dan S2 merupakan luas penampang sebelum
dan sesudah perubahan. IL terendah dihasilkan pada saat rasio
perubahannya adalah 1, artinya tidak terjadi perubahan luas
penampang. (Moser, 2009)

Gambar 2.2 Perubahan IL terhadap Rasio Perubahan Luas Penampang (Moser,
2009)
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2.4. Persentase Perforasi
Persentase perforasi atau porositas, merupakan perbandingan

antara luas permukaan benda dengan luas permukaan perforasi
atau lubang pada bahan. Porositas dapat berupa persentase
ataupun rasio. Persamaan persentase perforasi secara umum
diberikan sebagai berikut

%100% 
Total

Perforasi

A
A

Perforasi
(2.1)

2.5. Insertion Loss
Dalam noise control, alat pengendali atau atenuasi suara

dipasangkan pada sistem utama untuk mengurangi daya akusik
yang diradiasikan oleh sumber suara. Tentunya tanpa dan dengan
alat tersebut terdapat perbedaan intensitas suara dan daya akustik
yang dihasilkan oleh sumber suara. Untuk melihat seberapa besar
performa pengendali kebisingan dalam mengatenuasi suara,
digunakan parameter Insertion Loss (IL) yang didefinisikan
sebagai

out
in

WW

out

in

LL
W
WIL











 log10

(2.2)

W merupakan daya akustik (dalam Watt) dimana Win

merupakan daya dengan pengendali kebisingan dan Wout

merupakan daya tanpa pengendali kebisingan. LW merupakan
tingkat daya suara (sound power level) atau sering diistilahkan
sebagai SWL. LW sendiri sebenarnya sama dengan W hanya saja
besarannya dalam decibel (skala logaritmik) dengan daya
referensi (Wref) 10-12 Watt. IL juga dapat dihitung dengan
mencari perbedaan SPL sistem dengan dan tanpa komponen
akustik. (Barron, 2002)
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2.6. Komponen Akustik
Gambar 2.3 menunjukkan diagram sistem akustik penelitian

variasi 3 lubang beserta rangkaian listrik ekuivalennya.

(a) (b)

Gambar 2.3 (a) Sistem Akustik Penelitian ; (b) Rangkaian Listrik Ekuivalen

Ada beberapa komponen akustik yang menjelaskan fenomena
akustik di dalam suatu sistem, diantaranya sebagai berikut :

a) Massa Akustik (MA) : Suara dihasilkan oleh adanya
perbedaan tekanan pada medium. Massa akustik (satuan kg/m4)
merupakan massa medium pembawa gelombang akustik yang
mengalami percepatan karena perbedaan tekanan tersebut. Dalam
elektronika ini diibaratkan sebagai induktor. Persamaan massa
akustik untuk pipa adalah

2
0

a

LM E
A






(2.3)

dimana ρ0 merupakan densitas udara, LE merupakan panjang pipa
ekuivalen, dan a adalah jari-jari pipa. Pada rangkaian
elektroakustik, massa akustik diibaratkan sebagai induktor.
Ketika terdapat massa akustik yang identik (misal dua lubang
resonator identik) maka rangkaian massa akustik menjadi paralel
seperti Gambar 2.3. Perhitungan massa akustik total menjadi
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(2.4)

Dalam perhitungan massa akustik perlu diperhatikan
tambahan massa akustik pada masing-masing ujung pipa yang
ikut dipercepat karena perbedaan tekanan medium. Ada 2 kasus,

Gambar 2.4 Rangkaian Paralel Massa Akustik (Widianta, 2019)

yakni ujung pipa bebas (free end) dan terhubung (flanged end)
dengan persamaan sebagai berikut

end) (flanged 
3
8

1 
aL  (2.5)

end) (free 613,02 aL  (2.6)

sehingga didapatkan massa ekuivalen dari pipa sebagai berikut,
dengan memperhatikan tambahan massa di masing-masing ujung
pipa.
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21 LLLLE  (2.7)

b) Kompliansi Akustik (CA) : Bila medium akustik
mengalir secara konstan ke dalam sebuah volume tetap, ia akan
mengalami kompresi dan ekspansi. Medium secara terus menerus
akan mengalami pengisian dan pengosongan karena pemasukan
dan pengeluaran medium tersebut. Peristiwa ini dinamakan
kapasitansi akustik (satuan m5/N) dan diibaratkan seperti
induktor dalam elektronika. Persamaan untuk kapasitansi akustik
adalah

2
0c
VCA 


(2.8)

dimana V adalah volume medium, ρ0 adalah densitas udara,
dan c2 adalah kecepatan suara untuk gas ideal.

c) Resistansi Akustik (RA) : Resistansi akustik (satuan Pa-s/m3

atau Ns/m5) terjadi karena adanya hambatan atau peredaman
pada medium akustik. Di dalam elektronika, peristiwa ini
diibaratkan sebagai resistor. Namun, beda dengan resistor pada
elektronika, resistasi akustik merupakan fungsi dari frekuensi
gelombang suara. Perhitungan resitansi akustik pada tabung
dengan ukuran kecil jika dibandingkan dengan panjang
gelombang suara adalah sebagai berikut

4
8
r
lRa 


 (2.9)

dimana η merupakan viskositas dinamis fluida, l merupakan
panjang pipa, dan r merupakan jari-jari pipa. Viskositas dinamis
merupakan sifat dari fluida yang mengalir. Sifat ini
menghasilkan gaya hambat pada aliran akibat interaksi fluida
dengan bidang lain. Persamaan resistansi akustik di atas
menyerupai bagian persamaan Hukum Poiseuille terkait
hambatan aliran fluida yang laminer di dalam pipa.
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Persamaan di bawah ini merupakan penyederhanaan dari
Hukum Poiseuille, yang menjelaskan hubungan antara impedansi
akustik, perubahan tekanan, dan aliran fluida yang dihasilkan.

UZp A (2.10)

dimana Δp merupakan perubahan tekanan (dalam Pascal) dan U
merupakan laju aliran volumetrik (dalam m3/s). (Barron, 2002).

Munculnya getaran/gelombang dapat menimbulkan
fenomena resonansi akibat massa akustik dan kompliansi akustik
yang dimiliki oleh sistem. Resonansi merupakan gejala
amplifikasi osilasi getaran/gelombang ketika frekuensi
getaran/gelombang harmonis dengan frekuensi alami sistem.
Resonansi terjadi apabila reaktansi akustik (ZA) sistem bernilai 0
dan frekuensi resonansi didapatkan melalui persamaan

2/10 )(2
1

AACM
f




(2.11)

Selain frekuensi resonansi dasar, terdapar frekuensi resonansi
harmonik yang merupakan kelipatan dari frekuensi resonansi
dasar, dan dihitung berdasarkan persamaan

...) 4, 3, 2,(n 0  fnfn
(12)

Dimana n menunjukkan harmonik ke-n. Nilai n dimulai dari 2
karena n=1 atau f1 merupakan penulisan lain dari frekuensi
resonansi dasar. (Beranek, 2012)

2.7. Penelitian Sebelumnya
Penelitian mengenai honeycomb pernah dilakukan oleh Ayse

Dinser dan Ugur Etiz dengan judul ‘A Novel Noise Reduction
Technique for an Air-Cooled Case’ yang dipublikasikan pada
konferensi tahun 2017. Dalam jurnal ini dibahas mengenai kasus
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peralatan elektronik yang digunakan di kondisi yang berat
sehingga membutuhkan sistem pendinginan (kipas) untuk
mendinginkan bagian dalam peralatan, seperti yang dapat dilihat
pada gambar 2.5. Berdasarkan studi mereka, sumber suara utama
berasal dari kipas sendiri dan aliran turbulen yang mungkin
dihasilkan antara inlet dan outlet alat.

Perlakuan yang dilakukan untuk mengurangi suara pada
peralatan antara lain meningkatkan jarak antara kipas dengan
dinding alat melalui penggunaan duct slice, yang kemudian
diganti dengan honeycomb. Hal ini dilakukan untuk menciptakan
aliran udara yang lebih seragam (laminar). Alhasil didapatkan
atenuasi suara keseluruhan sebesar 13dBA dengan penggunaan
honeycomb dan duct slice 8cm.

Gambar 2.5 Aliran Udara pada Alat Uji (Dincer, 2017)

Dari jurnal ini disimpulkan bahwa solusi terhadap kasus ini
adalah penyeragaman aliran udara di dalam duct (jarak antara
inlet dan outlet) dan bahwa honeycomb mampu digunakan untuk
menghasilkan kondisi free field (tidak ada komponen bunyi hasil
refleksi, atau dengan kata lain suara murni dari sumber suara).
(Dincer, 2017)
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Selain itu penelitian pernah dilakukan oleh Stefan Weyna
terkait analisa aliran akustik pada duct silinder menggunakan
pandu gelombang. Penelitian ini bertujuan menambah
pemahaman terkait suara pada aliran turbulen pada gelombang
suara, mekanisme timbulnya suara, dan mengidentifikasi cara
atenuasinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, aliran
akustik pada frekuensi diatas frekuensi cut-off memiliki pola
yang kompleks yang disebabkan oleh vortex breakdown, yaitu
sebuah fenomena timbulnya pusaran akibat perubahan struktur
aliran secara mendadak. Dengan bahasa sederhana, diatas
frekuensi cut-off terjadi fenomena turbulensi pada gelombang
suara walaupun tidak ada aliran udara.

Penelitiannya juga menunjukkan bahwa pada pipa dengan
ujung terbuka, refleksi gelombang dari ujung terbuka
memengaruhi transmisi suara, persebaran intensitas suara, dan
struktur aliran akusik. Fenomena ini disebut back-scattering.
Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa aliran akustik sangat
kompleks, bahkan tampa menggunakan aliran udara (tanpa
medan aliran). Dibuktikan bahwa diatas frekuensi cut-off,
gelombang akustik tidak bersifat seperti gelombang bidang,
namun merambat menggunakan spinning mode, semacam aliran
kompleks yang dipengaruhi aliran aksial dan rotasi pada aliran.
Analisa medan akustik juga mampu dilakukan dengan baik
menggunakan metode intensitas suara.

Gambar 2.6 Aliran Akustik, Tampak Melintang (Weyna, 2014)
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Gambar 2.6 di atas menunjukkan bagaimana aliran akustik, dan
selanjutnya SPL, berubah terhadap frekuensi. (Weyna, 2014)
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Diagram Alir Penelitian
Metode penelitian dilakukan melalui tahap-tahap sesuai

dengan diagram alir sebagai berikut :

Gambar 3.1 Diagram Alir

MULAI

Studi Literatur

Perancangan
pengendali kebisingan

Pembuatan pengendali kebisingan

Analisa Data

Pengujian dengan
tabung impedansi

Kesimpulan

SELESAI

Penyusunan Laporan

Simulasi Aliran Udara
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3.2. Pengenalan Alat dan Bahan
Dalam penelitian ini digunakan alat dan bahan sebagai
berikut :

a) Tabung Impedansi

Tabung impedansi digunakan untuk memodelkan sistem
ducting dimana suara akan ditransmisikan sepanjang pipa.
Di salah satu ujung terdapat sumber suara berupa speaker
dan di tengah pipa dimasukkan silencer. Tabung impedansi
memiliki dimensi panjang 1 m dan diameter dalam 10 cm.

b) Pipa PVC

Pipa PVC untuk silencer merupakan objek penelitian yang
akan dimasukkan ke dalam duct untuk atenuasi suara berupa
pengendali kebisingan. Pipa PVC berukuran lebih kecil dari
tabung impedansi dan dimasukkan di dalam sebuah frame
untuk mempertahankan susunannya di dalam tabung
impedansi. Pipa PVC menggunakan ukuran 1/2 inci dengan
dimensi panjang 5 cm dan diameter dalam 1,8 cm.

c) Amplifier

Berfungsi sebagai alat penguat sinyal suara.

d) Microphone

Berfungsi sebagai alat untuk menangkap suara dari speaker.
Microphone yang digunakan merupakan DBX RTA-M.

e) TASCAM

Berfungsi sebagai pengolah sinyal microphone serta
perantara microphone dan personal computer.

f) Kalibrator microphone

Kalibrator berfungsi untuk mengkalibrasi kedua microphone
agar memiliki acuan yang sama dalam pengukuran.
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Kalibrator yang digunakan merupakan Bruel & Kjaer
Type 4231.

Gambar 3.2 Peletakan Silencer di dalam Tabung Impedansi

Gambar 3.3 Skema Alat

3.3. Studi Literatur
Studi Literatur dilakukan dengan membaca, merangkum,

dan menelaah jurnal dan buku yang sesuai dengan topik
penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan
membandingkan metode, perancangan, dan hasil pengujian
serupa yang dilakukan oleh penulis lain serta memperoleh
gambaran mengenai pengujian yang dilakukan.

Lubang perforasi

PVC 1/2 inci

Laptop

Speaker

T. Impedansi
Mic. Pengukuran

Amplifier TASCAM

Mic. Monitor

Frame acrylic
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3.4. Perancangan Pengendali Kebisingan
Pengendali kebisingan berupa pipa PVC berperforasi

didesain berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan.
Pengendali kebisingan yang dibuat terdiri dari dua bagian, yakni
frame yang terbuat dari acrylic dengan tebal 2 mm, dan pipa
PVC ukuran 1/2 inci dengan panjang 5 cm. Desain ini
terinspirasi dari alat airflow straightener atau disebut juga
honeycomb yang bertujuan untuk mengatenuasi suara, terutama
suara yang dihasilkan oleh udara turbulen, dengan
menyeragamkan aliran udara sehingga mengurangi hambatan
laju udara. Pengendali kebisingan ini dibuat 10 variasi, mulai
dari 1 lubang hingga 10 lubang, untuk melihat pengaruh variasi
jumlah lubang terhadap atenuasi suara yang dihasilkan. Desain
frame dibuat menggunakan CorelDraw X7 untuk keperluan
laser-cutting dan desain keseluruhan dibuat menggunakan
Autodesk Inventor Professional 2018.

Gambar 3.4 Desain frame dan Letak Pipa di CorelDraw X7
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3.5. Pembuatan Pengendali Kebisingan
Pembuatan pengendali kebisingan dilakukan menggunakan

desain yang sudah direncanakan sebelumnya. Bahan frame
menggunakan acrylic yang sudah terdapat di Laboratorium
Akustik dan Fisika Bangunan yang kemudian di-laser cutting
menggunakan desain di CorelDraw. Bahan pipa 1/2 inci sudah
tersedia di laboratorium juga dari sisa-sisa penelitian sebelumnya
dan dipotong sesuai kebutuhan.

Gambar 3.5 Silencer 2 dan 7 Lubang

3.6. Pengujian Pengendali Kebisingan
Pengujian pengendalian kebisingan dilakukan dengan

tabung impedansi, melalui 2 cara, yakni white noise dan tone.
Pengujian white noise dilakukan dengan intensitas suara 100dB.
Untuk tone, berhubung tiap frekuensi intensitasnya tidak bisa
disamakan, penulis menggunakan referensi 100dB pada
frekuensi 1000dB. Intensitas suara dari speaker dimonitor
melalui microphone yang terpasang sebelum silencer dan
berjarak 1 meter dari speaker. silencer dipasang 40 cm dari ujung
tabung terbuka. Suara yang melewati tabung kemudian akan
ditangkap oleh kondensor yang terpasang 20 cm dari ujung
tabung terbuka, untuk mendapatkan data atenuasi suara di dalam
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tabung. Dari data tersebut akan dianalisa besar insertion loss
untuk melihat tingkat atenuasi suara yang dihasilkan oleh pipa
perforasi tersebut.

3.7. Simulasi Aliran Udara

Simulasi aliran udara dilakukan untuk melihat perfoma
silencer jika dilalui aliran udara. Model silencer didesain
menggunakan AutoDesk Inventor 2018 dan diimpor ke aplikasi
simulasi. Silencer dibungkus dalam enclosure silinder, untuk
memodelkan tabung impedansi, dimana masing-masing ujungnya
diberi penamaan “inlet” dan “outlet”. Disimulasikan aliran udara
laminar dengan kecepatan 20 m/s dari inlet ke outlet. Hasil
simulasi berbentuk grafik yang menunjukkan garis-garis aliran
udara yang melalui silencer.
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BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pengendali kebisingan yang
diuji, terutama terkait atenuasi suara yang dihasilkan oleh
masing-masing variasi frame pengendali kebisingan yang
digunakan. Selain itu dibahas mengenai hasil dan analisa
terhadap data yang diperoleh serta perbandingannya dengan hasil
simulasi yang dilakukan.

4.1. Perhitungan

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data
menggunakan silencer menggunakan variasi jumlah lubang
frame mulai dari 1 lubang hingga 10 lubang. Hal ini dilakukan
untuk meneliti pengaruh perforasi terhadap IL. Perhitungan yang
dilakukan bertujuan untuk mencari frekuensi resonansi melalui
massa akustik dan kompliansi akustik, yang didasarkan pada
perforasi silencer.

a) Perhitungan persentase perforasi

Persentase perforasi merupakan persentase luas total
perforasi (lubang PVC) terhadap luas total frame acrylic
yang dihitung berdasarkan persamaan 2.1. Tabel 4.1
menunjukkan persentase perforasi untuk tiap variasi lubang
silencer.
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Tabel 4.1 Nilai Persentase Perforasi
Variasi % Perforasi

1 Lubang 3,8

2 Lubang 7,7

3 Lubang 11,5

4 Lubang 15,3

5 Lubang 19,1

6 Lubang 23,0

7 Lubang 26,8

8 Lubang 30,6

9 Lubang 34,5

10 Lubang 38,3

b) Perhitungan panjang ekivalen

Perhitungan panjang ekivalen didasarkan pada persamaan
2.6 dan 2.7, yakni pipa dengan kedua ujung terbuka. Dalam
perhitungan, digunakan jari-jari dalam. Dikarenakan kedua
ujung pipa terbuka, ΔL1 dapat disamakan dengan ΔL2.

m 005517.0
m 009.0613.0

613.012




 aLL

m 061034.0
)m 005517.0(2m 05.0

2 2




 LLLE
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c) Perhitungan massa akustik

Massa akustik dihitung melalui persamaan 2.3 dengan
mempertimbangkan massa ekivalen pada pipa untuk kedua
ujung terbuka. Massa akustik pada sistem terdapat pada pipa
PVC silencer sehingga menggunakan dimensi dalam pipa
silencer dalam perhitungannya.

4

2

3

kg/m 963,293

)m009.0(
)m061034.0)(kg/m 225.1(




AM

Nilai massa akustik didapatkan untuk satu pipa, sehingga
untuk silencer dengan jumlah pipa lebih banyak diterapkan
persamaan 2.4 untuk massa akustik yang diparalelkan.

d) Perhitungan kompliansi akustik

Kompliansi akustik dihitung berdasarkan persamaan 2.8.
Kompliansi akustik dihitung pada tabung impedansi .

/Nm 1044685.5

)m/s 343)(kg/m 225.1(
)m 1()m 05.0(

58

23

2






AC

e) Perhitungan Resistansi Akustik

Resistansi akustik dihitung berdasarkan persamaan 2.9
seperti berikut, untuk 1 lubang

5

4

25

N.s/m 9,360

(0,009m)
m)05,0)(Ns/m1082,1(8








aR
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Resistansi akustik masing-masing variasi silencer
ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Nilai Resistansi Akustik tiap Variasi
Variasi Resistansi Akustik (N.s/m5)

1 Lubang 353.2

2 Lubang 176.6

3 Lubang 117.7

4 Lubang 88.3

5 Lubang 70.6

6 Lubang 58.9

7 Lubang 50.5

8 Lubang 44.1

9 Lubang 39.2

10 Lubang 35.3

f) Perhitungan frekuensi resonansi

Perhitungan frekuensi resonansi didasarkan pada persamaan
2.11 dengan menggabungkan perhitungan massa akustik dan
kompliansi akustik. Perhitungan dibawah adalah untuk
variasi 1 lubang.

Hz7,39
)kg/m 963,293)(/Nm 1044685.5(2

1
4580







f
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Dikarenakan tiap variasi silencer memiliki massa akustik
yang berbeda, maka frekuensi resonansi tiap silencer pun
berbeda. Nilai frekuensi resonansi tiap variasi adalah
sebagai berikut.

Tabel 4.3 Nilai Frekuensi Resonansi Dasar tiap Variasi

Variasi Frekuensi
resonansi (Hz)

Harmonik
Kedua (Hz)

Harmonik
Ketiga (Hz)

Harmonik
Keempat (Hz)

1 Lubang 39,8 79,6 119,4 159,2

2 Lubang 56,3 112,6 168,9 225,2

3 Lubang 68,9 137,9 206,8 275,8

4 Lubang 79,6 159,2 238,8 318,4

5 Lubang 89,0 178,0 267,0 356,0

6 Lubang 97,5 195,0 292,5 390,0

7 Lubang 105,3 210,6 315,9 421,3

8 Lubang 112,6 225,2 337,8 450,3

9 Lubang 119,4 238,8 358,2 477,7

10 Lubang 125,9 251,7 377,6 503,5

4.2. Analisa Data

4.2.1. Analisa Insertion Loss

Pengujian Insertion Loss (IL) dilakukan menggunakan
sumber suara tone dengan pita frekuensi 1/3 oktaf. Pengujian tiap
frekuensi dilakukan selama 10 detik secara berkesinambungan
dari 40 Hz hingga 20.000 Hz. Pengujian dilakukan untuk
masing-masing variasi silencer serta pada saat tabung kosong.
Perbedaan SPL pada saat tabung kosong dan pada saat terdapat
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silencer dihitung dan digrafikkan menjadi grafik IL. Gambar 4.1
berikut menunjukkan data IL gabungan semua variasi silencer.
Grafik ini juga dilampirkan, dengan skala yang lebih besar, agar
dapat dibaca dengan jelas. Selain itu, grafik IL masing-masing
variasi ditunjukkan pada Lampiran A.

Gambar 4.1 Grafik IL Semua Variasi Silencer

Secara keseluruhan, semua variasi menunjukkan pola IL
yang mirip satu dengan yang lain. Selain itu, terjadi peningkatan
nilai IL seiring bertambahnya frekuensi. Frekuensi di bawah 800
Hz menunjukkan perubahan IL yang kecil, bahkan ada beberapa
frekuensi yang menunjukkan IL negatif (penguatan suara).
Frekuensi yang menunjukkan IL negatif pada semua variasi
terdapat di 50 Hz, 125 Hz, 200 Hz, 250 Hz, dan 315 Hz. Pada
frekuensi menengah dan tinggi terjadi atenuasi suara yang stabil
dan signifikan. Namun, terdapat beberapa frekuensi yang
mencatat IL negatif dan konsisten pada semua variasi. Frekuensi
ini antara lain 1000 Hz dan 8000 Hz, dan beberapa variasi juga
mencatat IL negatif di frekuensi 12500Hz. Performa atenuasi
terbaik pada setiap variasi terjadi pada frekuensi menengah,
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yakni diantara 1250 Hz dan 6300 Hz. Pengujian juga dilakukan
dengan variasi tanpa perforasi (hanya frame acrylic) untuk
melihat bagaimana spektrum IL nya.

4.2.2. Pengaruh Frekuensi Resonansi pada IL

Bagian ini menganalisa bagaimana frekuensi resonansi
berubah terhadap perubahan perforasi serta mempengaruhi nilai
IL.

Gambar 4.2 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 1 Lubang beserta Frekuensi
Resonansi

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa frekuensi resonansi
dasar maupun nada atas berikutnya pada tiap variasi sangat
rendah namun mengalami peningkatan seiring bertambahnya
jumlah lubang. Perubahan frekuensi resonansi disebabkan
semakin kecilnya massa akustik yang melewati silencer seiring
bertambahnya lubang berdasarkan persamaan 2.4, dengan
menjaga kompliansi akustik tetap konstan.
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Gambar 4.2 di atas dapat dihubungan dengan teori
resonansi, yakni bahwa terjadi resonansi antara suara dari
speaker dengan struktur sistem yang menyebabkan terjadinya
penguatan suara pada frekuensi resonansi. Pada frekuensi
resonansi dasar (39,8 Hz) dan nada atas pertama (79,6 Hz),
terjadi atenuasi suara, namun pada nada atas kedua (119,4 Hz)
dan ketiga (159,2 Hz) terjadi penguatan suara. Secara
keseluruhan, mayoritas frekuensi resonansi pada semua variasi
silencer, baik frekuensi dasar maupun nada atas, menghasilkan
peningkatan SPL. Di sisi lain, frekuensi resonansi yang
menunjukkan penurunan SPL antara lain 40 Hz, 63 Hz, 100 Hz,
dan 500 Hz. Kemungkinan besar, nilai IL negatif pada frekuensi
rendah terjadi akibat resonansi antara suara dari speaker dengan
struktur sistem, sehingga terjadi peningkatan SPL.

4.2.3. Analisa Simulasi Aliran Udara pada Duct

Simulasi aliran udara dilakukan untuk melihat besar
perubahan aliran udara dan tekanan ketika duct dialiri udara
dengan kecepatan konstan (20 m/s). Tiga simulasi dilakukan
yakni pada saat duct kosong (tanpa silencer), variasi 1 lubang,
dan variasi 7 lubang. Hal ini dilakukan untuk membandingkan
besar aliran dan perubahan tekanan udara ketika tidak terpasang
silencer, pada saat dipasang silencer dengan variasi lubang
sedikit, dan pada saat dipasang silencer dengan variasi lubang
banyak. Gambar 4.3 menunjukkan hasil simulasi aliran udara
tanpa pemasangan silencer. Gambar 4.4 dan 4.5 menunjukkan
perbandingan kecepatan aliran udara, kompresi udara pada inlet
silencer, dan perbedaan tekanan inlet-outlet pada variasi silencer
1 dan 7 lubang.
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Gambar 4.3 Simulasi Aliran Udara tanpa Silencer (Tampak 3-Dimensi)

(a) (b)

Gambar 4.4 Tampak Samping Simulasi (a) 1 Lubang ; (b) 7 Lubang

(a) (b)

Gambar 4.5 Tampak 3-Dimensi dan Perbedaan Tekanan Udara (a) 1 Lubang ;
(b) 7 Lubang
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Pada saat duct tidak terpasang silencer, aliran udara bersifat
konstan sebesar 20 m/s. Selain itu, tampak bahwa aliran udara di
dalam duct bersifat laminar. Aliran udara di pusat duct lebih
cepat dibanding aliran udara di dekat dinding, sebab aliran di
dekat dinding mengalami hambatan akibat gaya Stokes.

Hasil simulasi dengan variasi 1 lubang menunjukkan
kecepatan udara di outlet silencer sebesar 176 m/s. Di dalam pipa
silencer, kecepatan udara hingga 352 m/s. Dari tampak samping,
terlihat bahwa terjadi hambatan aliran udara yang besar sehingga
menghasilkan kompresi udara di inlet silencer. Kompresi ini
menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan di daerah tersebut
dan berkurangnya tekanan di outlet. Akibatnya, terjadi perubahan
tekanan yang signifikan antara inlet dan outlet silencer.
Perubahan tekanan ini menyebabkan terjadinya peningkatan
kecepatan aliran udara pada outlet silencer.

Simulasi dengan variasi 7 lubang menunjukkan kecepatan
udara di outlet sebesar 54,9 m/s dengan kecepatan aliran di
dalam pipa silencer mencapai 109,9 m/s. Perubahan kecepatan
yang didapatkan tidak sesignifikan variasi 1 lubang. Walaupun
demikian tetap terjadi kompresi udara di inlet yang menyebabkan
adanya perubahan tekanan.

4.3. Pembahasan
Penelitian dilakukan sebagai studi awal perancangan desain

silencer untuk duct dengan variasi jumlah lubang silencer dan
bertujuan melihat pengaruh jumlah lubang terhadap IL yang
dihasilkan serta fenomena fisis yang terjadi pada sistem ini.
Penelitian dilakukan di ruang semi-anechoic Laboratorium
Akustik, Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh
Nopember. Penelitian dilakukan menggunakan silencer dengan
bahan acrylic untuk frame dan PVC 1/2 inci sebagai perforasinya.
Penelitian dilakukan dengan variasi lubang PVC mulai dari 1
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lubang hingga 10 lubang. Contoh silencer dapat dilihat pada
gambar 3.5. Penelitian ini juga memanfaatkan tabung impedansi
hasil rancangan mahasiswa terdahulu untuk mensimulasi sebuah
duct. Sumber suara dihasilkan oleh speaker di dalam tabung
impedansi yang menghasilkan bunyi tone dengan rentang 1/3
oktaf.

Pada sistem penelitian ini, suara dihasilkan oleh speaker
yang terpasang di ujung tabung impedansi. Speaker
menghasilkan perubahan tekanan pada udara di dalam saluran
sehingga menyebabkan osilasi partikel udara yang menghasilkan
suara. Pada suara terjadi perpindahan energi sepanjang medium
udara di dalam pipa. Oleh sebab itu, sifat dari udara, dalam
bentuk komponen akustik, mempengaruhi perpindahan energi
suara.

Silencer yang terpasang pada saluran memiliki komponen
massa dan resistansi akustik. Resistansi dihasilkan oleh perforasi
pada silencer dan massa dihasilkan akibat ketebalan yang
dimiliki oleh perforasi tersebut (panjang pipa PVC). Resistansi
menghasilkan hambatan akibat pembatasan aliran suara yang
dapat melalui pipa. Massa akustik menghasilkan hambatan dalam
bentuk inersia, karena terjadi perpindahan massa udara di dalam
pipa PVC. Selain itu, akibat pemasangan silencer terdapat satu
komponen lagi yang dihasilkan, yakni kompliansi akustik.
Kompliansi terjadi akibat kompresi udara di ruang antara speaker
dengan silencer. Kompresi ini menyebabkan udara berosilasi
seperti pegas, dan hambatan dihasilkan oleh elastisitas dari udara.

Akibat komponen massa dan kompliansi akustik timbul
resonansi di dalam pipa pada frekuensi-frekuensi tertentu
berdasarkan persamaan 2.11 dan 2.12. Selain itu, pada tiap
variasi silencer terjadi peningkatan frekuensi resonansi akibat
penurunan massa akustik seiring penambahan lubang perforasi,



34

berdasarkan persamaan 2.4. Secara teoritis, pada frekuensi
resonansi ini seharusnya terjadi penguatan suara. Berdasarkan
komparasi antara spektrum IL keseluruhan dengan perhitungan
frekuensi resonansi, disimpulkan bahwa frekuensi resonansi
tidak berpengaruh pada IL, sebab tidak terjadi perubahan
spektrum seiring perubahan frekuensi resonansi. Pada beberapa
frekuensi (50, 125, 200, 250, 315, 1000, 8000, dan 12500 Hz)
terjadi penguatan SPL yang menandakan terjadi resonansi. Pada
spektrum IL tanpa lubang, frekuensi negatif hanya terjadi pada
frekuensi 400 Hz sebesar -2,02 dB, dan pada frekuensi lain
cenderung menghasilkan IL tinggi. Berdasarkan informasi ini,
ada beberapa dugaan terkait frekuensi negatif pada variasi
silencer dengan lubang. Pertama, diduga bahwa resonansi
dihasilkan antara suara dengan struktur sistem (structureborne
vibration) pada frekuensi resonansi dasar dan harmoniknya.
Kedua, ini merupakan frekuensi resonansi yang sebenarnya
dihasilkan oleh silencer, sehingga ada faktor-faktor lain yang
mempengaruhi resonansi pada sistem selain teori di atas. Untuk
membuktikan dugaan yang ada, dibutuhkan penelitian lebih
lanjut.

Gambar 4.6 IL Rata-rata tiap Variasi Silencer
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Nilai IL rata-rata yang dihasilkan tiap variasi ditunjukkan
pada gambar 4.6. Dapat dilihat bahwa performa IL secara
keseluruhan mengalami penurunan seiring bertambahnya
persentase perforasi silencer, dengan kata lain terjadi kenaikan
SPL seiring bertambahnya lubang silencer. Variasi 1 lubang
menghasilkan IL terbesar sebesar 19,9 dB dan variasi 10 lubang
menghasilkan IL terkecil sebesar 5,8 dB. IL rata-rata yang
dihasilkan sangat besar, dibantu oleh besarnya IL yang
dihasilkan pada frekuensi menengah ke tinggi. Variasi 9 lubang
merupakan data outlier pada grafik karena menunjukkan
kenaikan IL dibandingkan variasi sebelumnya. Hal ini mungkin
disebabkan kesalahan dalam pengukuran pada variasi ini. Selain
itu, dilakukan pengujian untuk melihat besar IL tanpa perforasi,
hanya dengan frame acrylic. IL yang dihasilkan sangat besar;
dapat diibaratkan seperti barier yang menghalang suara melalui
pipa.

Komponen akustik pada sistem juga menghasilkan
impedansi, dalam bentuk resistansi akustik. Diduga ini menjadi
faktor utama atenuasi suara pada sistem. Simulasi aliran udara
dilakukan untuk melihat apa yang terjadi jika sistem dialiri udara
layaknya sistem HVAC. Dari gambar 4.4, terlihat bahwa aliran
udara mengalami percepatan pada outlet silencer. Gambar
tersebut juga menunjukkan bahwa silencer menghasilkan
kompresi udara pada inlet yang meningkatkan tekanan pada
daerah tersebut. Gambar 4.5 menunjukkan perbedaan tekanan
antara inlet dan outlet ducting. Melalui Hukum Poiseuille pada
persamaan 2.10, didapatkan hubungan antara kecepatan aliran
dan perubahan tekanan yang berbanding lurus. Akibat perbedaan
tekanan yang dihasilkan, terjadi perubahan kecepatan aliran pada
outlet silencer. Dikarenakan kecepatan aliran pada variasi 1
lubang lebih besar daripada variasi 7 lubang, artinya perubahan
tekanan pada variasi 1 lebih besar pula dibanding variasi 7
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lubang. Persamaan 2.10 juga menunjukkan bahwa perubahan
tekanan berbanding lurus dengan impedansi akustik, dalam
bentuk resistansi akustik. Oleh karena itu, resistansi yang
dihasilkan oleh variasi 1 lubang lebih besar dibanding variasi 7
lubang. Hal ini memperkuat data resistansi akustik pada tabel 4.2
yang semakin menurun seiring bertambahnya perforasi. Hal ini
disebabkan oleh hambatan akustik yang menjadi paralel ketika
ditambahkan pipa dengan dimensi yang sama. JIka ini dikaitkan
dengan gambar 4.6 di atas, peningkatan perforasi menyebabkan
resistansi akustik menurun sehingga IL ikut menurun. Oleh
karena itu, didapatkan hubungan antara perforasi dan hambatan
yang berbanding terbalik, serta hubungan resistansi akustik dan
nilai IL yang berbanding lurus.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, resistansi akustik
dihasilkan akibat perforasi pada silencer. Perforasi menghambat
aliran suara yang melalui silencer. Semakin kecil persentase
perforasi, semakin sedikit suara yang dapat melalui silencer
karena hanya dapat melalui lubang yang ada. Jika dihubungkan
dengan teori perubahan luas penampang pada gambar 2.2, luasan
yang dapat dilalui suara lebih sedikit sehingga mempengaruhi
nilai IL. Terdapat kesesuaian antara gambar 4.6 dengan gambar
2.2 yang menunjukkan penurunan IL seiring bertambahnya
luasan yang dapat dialiri suara.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut :

a. Perforasi silencer berbanding terbalik dengan nilai IL
akibat perubahan resistansi akustik. Variasi 1 lubang
menghasilkan IL rata-rata terbesar sebesar 19,9 dB, dan
variasi 10 lubang menghasilkan yang terkecil sebesar
5,8 dB.

b. Silencer yang digunakan memiliki dua komponen
akustik, yakni resistansi dan massa akustik. Resistansi
akustik berkurang seiring bertambahnya perforasi, dan
ditandai oleh adanya perubahan tekanan pada sistem
seperti yang terlihat pada simulasi. Massa akustik yang
berbanding terbalik dengan persentase perforasi
mempengaruhi frekuensi resonansi tiap variasi.
Frekuensi resonansi tidak mempengaruhi IL pada
sistem. Nilai IL negatif yang didapatkan kemungkinan
disebabkan oleh resonansi antara sumber suara dengan
struktur sistem (structureborne vibration) atau memang
merupakan resonansi yang dihasilkan oleh silencer.
Namun, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk
memastikan dugaan tersebut sehingga terjadi
peningkatan SPL.

5.2. Saran
Saran dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Pada penelitian selanjutnya dapat diuji kemampuan
silencer menggunakan aliran udara di laboratorium,
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untuk memberi gambaran dan memastikan performa
silencer jika diaplikasikan pada sistem HVAC.

b. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengukuran
terkait parameter Transmission Loss (TL)

c. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan optimasi
terhadap desain yang telah dibuat, terutama untuk
mengatenuasi suara akibat structure-borne vibration.
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LAMPIRAN A

Gambar A.1 IL Pengujian Tone Semua Variasi Silencer
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Gambar A.2 Nilai IL Variasi 2 Lubang

Gambar A.3 Nilai IL Variasi 3 Lubang
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Gambar A.4 Nilai IL Variasi 4 Lubang4

Gambar A.5 Nilai IL Variasi 5 Lubang



44

Gambar A.6 Nilai IL Variasi 6 Lubang

Gambar A.7 Nilai IL Variasi 7 Lubang
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Gambar A.8 Nilai IL Variasi 8 Lubang

Gambar A.9 Nilai IL Variasi 9 Lubang
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Gambar A.11 Nilai IL Variasi 10 Lubang
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LAMPIRAN B

Gambar B.1 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 2 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi

Gambar B.2 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 3 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi
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Gambar B.3 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 4 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi

Gambar B.4 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 5 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi
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Gambar B.5 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 6 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi

Gambar B.6 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 7 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi
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Gambar B.7 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 8 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi

Gambar B.8 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 9 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi

225,2 Hz

112,6 Hz
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Gambar B.9 Perbandingan SPL Variasi Kosong dan 10 Lubang beserta
Frekuensi Resonansi
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