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PSIA: PANEL AKASIA SEBAGAI SOLUSI 

PENINGKAT NILAI AKUSTIK BANGUNAN 

MENGGUNAKAN BAHAN ALAMI YANG RAMAH 

LINGKUNGAN BERDASARKAN NILAI ABSORPSI 

DAN SOUND TRANSMISSION CLASS 

 

Nama Mahasiswa : Dimas Yusuf Permana 

NRP   : 02311440000072 

Departemen  : Teknik Fisika 

Dosen Pembimbing : Ir. Wiratno Argo Asmoro, M.Sc. 

  Drs. Iwan Yahya, M.Si. 

      

Abstrak 

Salah satu parameter akustik yang digunakan untuk 

menganalisa suatu bahan adalah transmission loss (TL) dan 

nilai absorpsinya. Transmission loss merupakan rugi bunyi atau 

kebocoran yang dialami suatu bahan. Suatu bangunan yang 

memiliki nilai akustik baik dapat dilihat dari akustik gain 

bangunan tersebut dengan memperhatikan material 

penyusunnya diantaranya absorber dan reflektor. Salah satu 

fungsi absorber adalah mengurangi bising yang diakibatkan 

oleh suara dari sumber bunyi. Bahan uji yang digunakan adalah 

panel akasia dengan variasi akasia 0.5 tebal 13 mm, akasia 0.85 

tebal 15 mm, TKKS 0.5 tebal 13 mm dan TKKS 0.85 tebal 15 

mm. standard yang digunakan adalah ISO 354 dan ISO 11654 

untuk koeffisien absorpsi serta ASTM E-413 untuk perhitungan 

Sound Transmission Class. Panel Akasia memiliki nilai α (±0.5) 

sehingga panel akasia termasuk absorber. Penambahan 

ketebalan akasia mampu menaikkan nilai sound transmission 

class untuk semua frekuensi. Hasil perhitungan transmission 

loss (TL) pada bahan F adalah partisi dengan nilai TL yang 

paling rendah dengan sound transmission class sebesar 12. 

Nilai STC tertinggi didapatkan pada bahan H (tiga lapis akasia 

0.85) sebesar 36 STC, sehingga baik sebagai insulator karena 

bunyi keras tidak terdengar secara jelas.  
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Kata kunci: Panel Akasia, koefisien absorpsi, Sound 

Transmission Class (STC), Transmission Loss. 
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PSIA: AKASIA PANEL AS A BUILDING SOLUTION OF 

ACUSTIC VALUE BUILDING USING NATURAL AREA 

ENVIRONMENTAL BASED ON VALUE OF 

ABSORPTION AND SOUND TRANSMISSION CLASS 
 

Name   : Dimas Yusuf Permana 

NRP   : 02311440000072 

Department  : Engineering Physics 

Supervisor  : Ir. Wiratno Argo Asmoro, M.Sc. 

  Drs. Iwan Yahya, M.Si. 

      

Abstract 

One of the acoustic parameters used to analyze a material is 

transmission loss (TL) and its absorption value. Transmission 

loss is the loss of sound or leakage experienced by a material. 

A building that has a good acoustic value can be seen from the 

acoustic gain of the building with respect to its constituent 

materials such as absorber and reflector. One function of the 

absorber is to reduce the noise caused by sound from the sound 

source. The test material used was acacia panel with acacia 

variation of 0.5 thick 13 mm, acacia 0.85 thickness 15 mm, 

TKKS 0.5 thick 13 mm and TKKS 0.85 thickness 15 mm. the 

standard used is ISO 354 and ISO 11654 for absorption 

coefficient and ASTM E-413 for Sound Transmission Class 

calculation. The Acacia panel has a value of α (± 0.5) so that 

the acacia panel includes the absorber. The addition of acacia 

thickness can increase the value of sound transmission class for 

all frequencies. The result of calculation of Transmission Loss 

(TL) on the F material is the partition with the lowest TL value 

with the sound transmission class of 12. The highest STC value 

obtained on the material H (three layers of acacia 0.85) is 36 

STC, so either as the insulator because the sound is not hard 

heard clearly 

Keyword: Acacia panel, absorption coefficient, Sound 

Transmission Class (STC), Transmission Loss. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Keberagaman fungsi ruang saat ini menuntut perlakuan 

akustikal yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh 

standard kebutuhan kualitas dan kuantitas bunyi yang diterima 

pendengar yang berbeda-beda. Ruangan dengan nilai akustik 

ruang yang beragam beragam dilakukan penyesuaian 

penggunaan elemen interior sesuai kebutuhan dan pemilihan 

sistem sumber bunyi buatan, aspek desain fisik ruang selalu 

menjadi pertimbangan pertama (Barron, 2010). Secanggih dan 

semahal apapun peralatan tata bunyi elektronik (speaker) yang 

dipasang di suatu bangunan, apabila akustik bangunan tersebut 

buruk maka hal itu akan menjadikan kualitas bunyi dalam 

bangunan tersebut juga buruk (Satwiko, 2009). Variabel fisik 

juga menghasilkan bunyi yang lebih natural yang tidak mampu 

dihasilkan dari sumber bunyi elektronik (Barron, 2010). Salah 

satu opsi untuk memberikan keragaman dalam kemampuan 

akustika sebuah ruang dapat dilakukan dengan variabel 

material penyerap bunyi (Orlowski, 2002). Perlu diperhatikan 

bahwa penggunaan material penyerap yang berlebihan dapat 

menghilangkan fungsi pemantul pada beberapa elemen ruang 

(Barron, 2010). Properti akustik ruang juga dipengaruhi oleh 

audience, khususnya serapan bunyi yang dipengaruhi oleh 

manusia (Kuttruff, 2009). Pengaruh pengguna ruang 

cenderung berdampak pada bunyi frekuensi tinggi (Satwiko, 

2009), karena pakaian manusia yang cenderung berpori. 

Berdasarkan fakta yang ada diperlukan sebuah panel yang 

mampu melakukan penyerapan bunyi yang effektif sesuai 

dengan penggunaan ruangan, sehingga kami menggunakan 

akasia dengan karakteristik kayu akasia meliputi kekuatan 

fisik dan kekuatan mekanik seperti tahan terhadap erosi, tidak 

dimakan rayap dan pohon akasia juga dapat digunakan sebagai 

penahan api karena pohon berdiameter 7 cm atau lebih 



2 

 

biasanya tahan terhadap api (National Research Council 

1983). 

Akasia di Indonesia pertama kali dikenalkan ke daerah 

lain selain kepulauan Maluku pada akhir tahun 1970–an 

sebagai jenis pohon untuk program reboisasi (Pinyopusarerk, 

1993). Pemanenan yang melebihi kapasitas pertumbuhan 

tegakan setempat akan menyebabkan tidak tercapainya azas 

kelestarian; dan sebaliknya apabila intensitas pemanenan 

terlampau rendah berarti pemanfaatan sumberdaya hutan tidak 

optimal dan mengurangi pendapatan usaha, yang secara 

langsung menurunkan rentabilitasi usaha hutan tanaman 

(Siswanto, 2008). Pemerintah Indonesia telah memulai 

program penanaman tanaman akasia dalam perkebunan skala 

besar sejak tahun 1984 (Hadi dan Nuhamara, 1996). Kayu 

merupakan sumber energi biomassa utama bagi jutaan orang 

di negara berkembang. Permintaan akan kayu meningkat 

setiap tahunnya seiring meningkatnya jumlah penduduk 

(World Wide Wattle, 2004). Tanaman akasia ( Acacia sp.) 

telah ditanam dilebih dari 80 negara di dunia termasuk 

Indonesia. Tanaman akasia ini dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan seperti diambil kayunya, diolah bubur kayu (wood 

pulp) kertas, bahan bakar (fuel) dan sebagainya (Eldoma, 

1999).  

Upaya peningkatan kualitas akustik bangunan dan 

kegunaan yang sesuai dengan nilai kualitas akustiknya dapat 

dilakukan dengan penggunaan panel yang memiliki nilai 

absorpsi bunyi disesuaikan dengan penggunaan bangunan 

menggunakan gelombang bunyi pada frekuensi 80 Hz – 5.000 

Hz untuk mengetahui keefektifan panel pada frekuensi yang 

beragam agar peningkatan kualitas akustik bangunan dapat 

dimaksimalkan (ASTM E 90 – 09, 2009). Pengendalian pada 

lintasan bunyi sangatlah efektif dibandingkan dengan 

pengendalian pada sumber maupun penerimanya. 

Pengendalian pada lintasan bunyi ini diharapkan tidak 
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mengakibatkan penghuni mengalami stress, gangguan 

pendengaran, ketidaknyamanan pendengaran.  

Metode yang telah ada hanyalah menggunakan bahan 

sintetis untuk peningkatan kualitas akustik sedangkan bahan 

sintetis menjadikan penghawaan, pendengaran dan pandangan 

tidak natural. Cara untuk meningkatkan kualitas udara di 

dalam bangunan yaitu dengan memakai bahan bangunan dan 

bahan perabotan yag mengandung bahan kimia sedikit, 

sehingga masih diperlukan metode lain untuk meningkatkan 

nilai kualitas akustik bangunan tanpa dikhawatirkan adanya 

penurunan kualitas udara atau penghawaan. 

Metode lain yang dilakukan ialah dengan menggunakan 

panel kayu namun nilai absorpsi dan sound transmission class 

yang diberikan belum diketahui keefektifannya dalam 

penyerapan bunyi atau nilai absorpsi efektifnya. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

variasi nilai absorpsi dan sound transmission class terhadap 

nilai kualitas akustik bangunan. serta diuji pada frekuensi 31,5 

– 16000 hz dengan jarak 1,2 meter dari sumber bunyi. 

Kemudian berdasarkan pengujian tersebut, didapatkan nilai 

absorpsi dan sound transmission class dari absorber panel 

akasia. 

 

1.2 Rumusan Masalahan 

 Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah :  

a. Berapa nilai sound transmission class panel akasia pada 

setiap variasi bahan dan nilai absorpsi setiap 

frekuensinya? 

b. Variasi parameter material apa yang paling berpengaruh 

pada panel terhadap kenaikan nilai sound transmission 

class panel?  

c. Panel manakah yang memiliki nilai sound transmission 

class tertinggi dengan nilai absorpsi lebih besar dari 0,4?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam program kreatifitas 

karsa cipta ini adalah 

a. Mengetahui nilai sound transmission class panel 

akasia pada setiap variasi bahan dan nilai absorpsi 

setiap frekuensinya. 

b. Mengetahui pengaruh variasi parameter material panel 

akasia terhadap kenaikan nilai sound transmission 

class panel. 

c. Mendapatkan panel dengan nilai sound transmission 

class tertinggi dengan  nilai absorpsi lebih besar dari 

0,4 dan mendapatkan pemodelan panel dengan 

menggunakan perangkat lunak soundflow. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batas ruang lingkup dari penelitian ini agar 

pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan dan 

rumusan masalah, antara lain : 

a. Analisa kualitas akustik dengan mengabaikan kondisi 

lingkungan luar. 

b. Pemodelan simulasi dilakukan dengan perangkat lunak 

soundflow. 

c. Bahan yang dijadikan objek penelitian adalah serat 

akasia. 

d. Tidak membahas konversi energi maupun persamaan 

matematis perilaku bahan terhadap bunyi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi penelitian selanjutnya dalam kalangan 

mahasiswa dan mampu membawa manfaat bagi industri untuk 

memaksimalkan nilai akustik pada panel akasia dengan 

menggunakan solusi peningkatan nilai sound transmission 

class dengan lima parameter yaitu modulus young, poisson 

ratio, bending factor, volume density dan flow resistivity. 
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Penelitian ini diharapkan mampu menguji kualitas performansi 

akustik dari panel akasia sehingga dapat memberikan solusi 

ekonomis dan efektif untuk meningkatkan nilai akustik pada 

bangunan yang memanfaatkan panel akasia sebagai reduksi 

bunyi. 

Mampu memanfaatkan ilmu keteknikfisikaan dalam 

material akustik dengan menggunakan resonator sebagai 

komponen panel untuk meningkatkan nilai STC bahan atau 

panel akustik sehingga dapat menyerap bunyi dengan lebih 

baik yaitu dengan meningkatkan kualitas bahan sehingga 

semakin sedikit suara atau bunyi yang dapat menembus panel. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Gelombang Bunyi 

2.1.1 Pengertian 

Gelombang bunyi adalah gelombang longitudional yang 

dapat merambat melalui gas, zat padat, maupun zat cair dengan 

kecepatan yang tergantung pada sifat elastis dan sifat inersia 

medium rambat (Adjis, 1997). Gelombang bunyi merupakan 

vibrasi atau getaran molekul-molekul zat dan saling beradu satu 

sama lain namun demikian zat tersebut terkoordinasi 

menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi bahkan 

tidak pernah terjadi perpindahan partikel (Halliday, 1991). 

 

2.1.2 Panjang Gelombang, Frekuensi dan Kecepatan 

Panjang gelombang () adalah jarak yang ditempuh 

gelombang suara dalam periode satu getaran. Frekuensi adalah 

banyaknya gelombang yang bergetar dalam waktu satu detik 

yang diberi satuan Hertz. Berdasarkan pembagian rentang 

frekuensi, gelombang bunyi dibedakan atas tiga jenis. 

Gelombang bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 

KHz merupakan gelombang bunyi yang bisa didengar oleh 

telinga manusia yang biasa disebut gelombang audiosonik, 

frekuensi di bawah 20 Hz disebut gelombang infrasonik, dan 

frekuensi di atas 20 KHz disebut gelombang ultrasonik. 

Frekuensi ultrasonik yang digunakan untuk diagnosis berkisar 

1 sampai 10 MHz (Parker, 1983; Pauly, 1971). 

Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang 

menempuh satu panjang gelombang dan sebanding dengan 1/f. 

Kecepatan ultrasonik (v) adalah jarak yang dilalui oleh 

gelombang per-satuan waktu dan sebanding dengan panjang 

gelombang dibagi periode. 
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2.2 Parameter Akustik 

2.2.1 Panel 

 Panel merupakan bagian dari permukaan pintu (dinding, 

langit-langit, dan sebagainya) berupa papan tipis dan 

sebagainya, biasanya berbentuk persegi panjang, dipasang di 

dalam bingkai, terletak lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

permukaan sekitarnya sedangkan panel akustik merupakan 

panel pelapis dinding untuk mereduksi bising (Mediastika, 

2008). Panel menjadi hal yang paling sering dipilih yang 

digunakan untuk mereduksi kebisingan daripada harus 

membongkar bangunan hanya untuk memfungsikan bangunan 

pada fungsi yang berbeda. Selain lebih hemat akan lebih mudah 

serta cepat pengerjaannya meskipun harus mereduksi volume 

ruang 15 mm hingga  200 mm. Panel juga dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu panel sintetis yang bahannya dari bahan bahan 

buatan manusia dan panel natural yang bahannya terbuat dari 

bahan alami yang diproses oleh manusia serta panel campuran 

yang bahannya campuran antara bahan alami dan bahan buatan.  

  

2.2.2 Sound 

 Suara adalah gerakan gelombang yang terjadi ketika 

sumber suara mengatur partikel udara terdekat menjadi 

gerakan. Gerakan itu secara bertahap menyebar ke partikel 

udara lebih jauh dari sumbernya. Suara merambat di udara 

dengan kecepatan sekitar 340 meter / detik. Dalam cairan dan 

zat padat kecepatan propagasi lebih besar; 1500 m / s dalam air 

dan 5000 m / s dalam baja (Oflset, 1986). Suara dengan 

frekuensi di bawah 20 Hz yang biasanya tak terdengar disebut 

infrasonik. Suara lebih dari 20.000 Hz yang biasanya tidak 

terdengar disebut ultrasonik. 

 

2.2.3 Sound Level Measurement 

 Ketika mengukur intensitas suara, instrumen yang 

menggandakan sensitivitas variabel telinga ke suara frekuensi 

yang berbeda biasanya digunakan. Ini dicapai dengan 
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membangun filter ke instrumen dengan respons frekuensi yang 

sama dengan telinga. Ini disebut filter pembobotan A karena 

sesuai dengan kurva A-weighting yang berstandar 

internasional. Pengukuran tingkat suara yang dibuat dengan 

filter ini disebut pengukuran tingkat suara berbobot A, dan 

satuannya adalah dBA. 

 

 

 Pembobotan A ini digunakan untuk mengupayakan 

dalam penyetaraan suara suatu objek dengan suara yang 

direspon oleh telinga manusia selain dBA juga terdapat dBC 

dan juga dBB yang digunakan pada bunyi mesin sesuai dengan 

grafik dibawah ini (Oflset, 1986). 

 

Gambar 2.1. Grafik A, B, C – weighting (Oflset, 1986) 

 

2.2.4  Sound Insulation dan Sound Reduction Coefficient 

 Ketika suatu suara memenuhi dinding atau partisi, hanya 

sebagian kecil energi suara yang lewat. Sebagian besar 

dipantulkan kembali. Sebuah dinding dengan 10 dB isolasi 

memungkinkan 10% dari energi suara melalui, (20 dB sesuai 

dengan 1%, 30 dB sesuai de ngan 0,1%, dll). 
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 Kemampuan insulasi suara dari sebuah partisi yang 

memisahkan dua ruangan disebut koefisien pengurangan suara. 

Gambar 2.2. Persebaran bunyi oleh panel (Oflset, 1986) 

Proporsi suara yang terjadi pada partisi atau dinding 

direfleksikan, proporsi diubah menjadi panas untuk diserap, dan 

sebagian melewati dinding ke sisi lain untuk ditransmisikan. 

Koefisien pengurangan suara (isolasi suara) dari dinding 

menentukan berapa proporsi suara insiden yang ditransmisikan. 

Terjadi disipasi energi pada panel dapat dilihat pada gambar 2.2  

 Gelombang suara S bergerak dalam serangan udara 

dinding blok beton yang ditutupi dengan akustik material, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 2.3. Sebagai suara 

gelombang bergerak melalui udara, ada yang pertama 

kehilangan panas kecil E dari penyerapan udara itu cukup hanya 

pada frekuensi audio yang lebih tinggi. Ketika gelombang suara 

menabrak dinding, ada komponen tercermin A kembali ke 

udara dari permukaan bahan akustik. Lebih menarik lagi, 

beberapa suara menembus bahan akustik diwakili oleh lapisan 

yang diarsir pada Gambar. 2.3 Arah perjalanan suara dibiaskan 

ke bawah karena bahan akustik lebih padat daripada udara. 



11 

 
Gambar 2.3. Disipasi energi pada panel (Everest, 2009) 

Ada panas yang hilang F oleh Ketahanan gesekan material 

akustik menawarkan getaran partikel udara. Sebagai ray suara 

menyerang permukaan blok beton, dua hal terjadi: komponen B 

dipantulkan, dan sinar juga membengkok kuat ke bawah karena 

memasuki jauh lebih padat blok beton. Ada lagi kehilangan 

panas G dalam blok beton. Saat sinar bergerak pada, semakin 

lemah sepanjang waktu, itu menyerang batas beton-udara dan 

mengalami refleksi C yang lain dan muncul dengan pembiasan 

D dengan panas yang hilang (I, J, dan K) dalam semua tiga 

media. Suara S mengalami banyak peristiwa kompleks selama 

perjalanannya melalui penghalang, dan setiap refleksi dan 

bagian melalui udara atau bahan akustik menghilang beberapa 
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energi aslinya. Refraksi membengkokkan sinar tetapi tidak 

selalu menghilang panas. 

 

2.3  Sound Transmission Class 

Sound Transmission Class (STC) adalah kemampuan rata-

rata transmission loss suatu bahan dalam mereduksi suara dari 

berbagai frekuensi. Semakin tinggi nilai STC, semakin bagus 

bahan tersebut dalam mereduksi suara.Untuk memudahkan 

dalam menentukan besamya penyekatan suara maka 

didefinisikan suatu besaran angka tunggal sound transmission 

class yang dilakukan dari pengukuran TL dengan filter 1/3 oktaf 

pada rentang frekuensi 125 Hz s.d. 4000 Hz. Nilai STC 

ditetapkan berdasarkan baku mutu ASTM E 413 tentang 

Classification for Rating Sound Insulation yang dikeluarkan 

oleh American Society for Testing and Materials (ASTM). 

Deskripsi dari nilai STC adalah sebagai berikut (ASTM E413-

16, 2016) :  

a) 50 – 60 Sangat bagus sekali, suara Keras terdengar 

lemah/tidak sama sekali  

b) 40 – 50 Sangat bagus, suara terdengar lemah  

c) 35 – 40 Bagus, suara keras terdengar tetapi harus lebih 

didengarkan  

d) 30 – 35 Cukup, suara keras cukup terdengar  

e) 25 – 30 Jelek, suara normal mudah atau jelas didengar  

f) 20 – 25 Sangat jelek, suara pelan dapat terdengar.  

Kelas transmisi suara (STC) memberikan perkiraan 

kinerja akustik dari dinding pada umum tertentu 

aplikasi isolasi suara udara (TEK 13-1C, 2012). Standar akustik 

sering diperbarui untuk menyertakan metode pengukuran 

terbaru dan paling akurat. Standar saat ini harus selalu 

dikonsultasikan dan ruang harus dirancang untuk memenuhinya 

(Ulrich, 2008). Beberapa metode pengukuran yang paling 

umum digunakan dalam industri desain perawatan kesehatan 

diperkenalkan di bawah ini. 
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a) Sound Transmission Class 

■ STC adalah nilai komparatif yang menunjukkan efisiensi 

bahan bangunan (misalnya, dinding, langit-langit, lantai, kaca) 

untuk mengurangi transmisi suara. Bahan yang lebih sukses 

adalah mencegah jumlah kebisingan lebih banyak yang 

melewati bahan tersebut (Devenny, 2007). 

■ Penilaian STC harus ditentukan sebelum partisi ditentukan 

dengan mempertimbangkan anggaran dan pentingnya setiap 

faktor kinerja (yaitu, mengendalikan kebisingan latar belakang, 

meminimalkan gangguan, dan meningkatkan privasi) untuk 

ruang yang diberikan (RWDI, 2010). 

■ Sistem dinding dengan STC lebih rendah dari 35 dianggap 

sebagai penghalang suara yang buruk, sementara mereka 

dengan STC pada atau di atas 55 dianggap sebagai penghalang 

suara yang sangat baik (Armstrong ,2003). 

b) Noise Reduction Index 

■ NRC adalah peringkat nomor yang menunjukkan sifat 

penyerap suara material, berdasarkan penyerapan rata-rata 

untuk materi atas frekuensi informasi percakapan primer (250 

Hz hingga 2000 Hz). Semakin tinggi rating NRC, semakin 

efisien materialnya dalam menyerap suara. Misalnya, bahan 

dengan NRC 0,70 menyerap sekitar 70% energi suara, 

sementara 30% sisanya memantulkan kembali ke ruang. 

■ Nilai NRC di bawah 0,50 menunjukkan bahan permukaan 

penyerap minimal, sementara nilai NRC lebih besar dari 0,80 

biasanya menunjukkan bahan yang sangat menyerap. Untuk 

mengetahui harga dari transmission loss tersebut, ada beberapa 

metode pengukuran yang dapat dilakukan yaitu:  

A. Metode Reverberation Room  

 Dalam metode tes ini, transmission loss didefinisikan 

sebagai perbedaan antara tingkat tekanan suara rata-rata dari 

ruang sumber bunyi dan ruang penerima. 
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Gambar 2.4 Proses terjadinya transmission loss pada material 

akustik (Devenny, 2007) 

B. Metode Tabung Impedansi  

 Metode ini menggunakan sebuah tabung dan 4 buah 

mikropon sebagai sensor penangkap bunyi. Metode pengukuran 

ini mengacu pada standar (ASTM E2611-09, 2009).  

 

Gambar 2.5 Tabung impedansi untuk pengukuran 

transmission loss(ASTM E 1050-98, 1998) 

Metode lain yang digunakan adalah metode tabung impedansi 

dua microphone sesuai standar (ASTM E 1050-98, 1998) dan 

digunakan dalam pengukuran sound transmission class serta 

absorpsi.  
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2.4  Absorpsi 

 Koefisien penyerapan digunakan untuk menilai efektivitas 

bahan dalam menyerap bunyi. Koefisien absorpsi bervariasi 

dengan sudut di mana suara menimpa material. Dalam bidang 

suara difus yang mapan di sebuah ruangan, suara berjalan di 

setiap dibayangkan arah. Dalam banyak perhitungan, kita perlu 

koefisien penyerapan suara yang dirata-rata atas semua sudut 

kemungkinan kejadian. Koefisien absorpsi kejadian acak adalah 

koefisien yang dirata-ratakan atas semua sudut kejadian. Ini 

biasanya disebut sebagai koefisien absorpsi suatu material, 

ditetapkan sebagai α. Koefisien absorpsi adalah ukuran efisiensi 

permukaan atau material dalam menyerap suara. Jika 55% dari 

Insiden energi bunyi diserap pada beberapa frekuensi, koefisien 

absorpsi α adalah dikatakan 0,55 pada frekuensi itu. Penyerap 

suara yang sempurna akan menyerap 100% insiden suara; jadi 

α adalah 1.0. Permukaan yang memantulkan sempurna akan 

memiliki α 0,0. Referensi yang berbeda dapat menggunakan 

simbol berbeda untuk koefisien penyerapan; untuk contoh, 

kadang-kadang digunakan sebagai ganti α. Sebagian, ini karena 

ada beberapa koefisien absorpsi yang berbeda. Sebagaimana 

dicatat, penyerapan bervariasi sesuai dengan sudut datangnya 

suara mencolok permukaan (penyerapan juga bervariasi 

menurut frekuensi). Satu jenis koefisien absorpsi mengukur 

absorpsi pada sudut insiden tertentu. Lain jenis koefisien 

penyerapan mengukur penyerapan dari medan bunyi yang 

difus, yaitu, terdengar dari distribusi sudut secara acak. α 

mengacu pada penyerapan koefisien dari medan bunyi difus 

(rata-rata semua sudut insiden) pada frekuensi yang diberikan. 

Ketika koefisien penyerapan pada sudut tertentu dikutip, itu 

akan dirujuk sebagai αθ, di mana θ adalah sudut insiden. 

Penyerapan suara A yang disediakan oleh area material tertentu 

diperoleh dengan mengalikan koefisien penyerapannya dengan 

luas permukaan material yang terkena suara. Secara subjektif 

perbedaan koefisien serap oleh pendengaran manusia (Ola, 
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2015). 𝛼 < 0,1 ; efeknya tidak terasa, 0,1< 𝛼 < 0,4 ; efeknya 

terasa, >0,4 ; efeknya sangat terasa. Karena itu :  

A = 𝑆𝛼  (2.1) 

Dimana : A = Unit absorpsi,S = Luas permukaan  𝛼 = Koefisien 

absorpsi 

 

2.5 Hubungan Parameter Akustik dan Material 

 Bahan panel akasia ini dibuat dengan tujuan akan 

digunakan untuk peredam bunyi dan suara pada bangunan 

sehingga perilaku dan respon akustik serta mekaniknya menjadi 

sangat penting untuk memenuhi standar yang berlaku untuk 

panel penyerap bunyi pada bangunan (ISO 11654, 1997). 

Kinerja serapan bunyi merupakan fungsi frekuensi yang 

umumnya dengan bertambahnya kinerja serapan bunyi efektif 

pada frekuensi tertentu dapat ditingkatkan salah satunya dengan 

menambahkan ketebalan (Ersoy, 2008). 

 Terdapat tujuh parameter yang berpengaruh pada 

pembuatan bahan sebagai absorber maupun diffuser. Parameter 

ini berkaitan dengan sifat mekanik bahan yang akan 

berpengaruh pada pengurangan tingkat tekanan bunyi dari 

sumber bunyi berupa makhluk hidup maupun benda mati yang 

mengirimkan gelombang bunyi ataupun suara yang diwakilkan 

dengan sebutan sound transmission class. tujuh parameter 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

2.5.1 Modulus Elastisitas 

 Tsoumis (1991) menyatakan bahwa elastisitas adalah 

sifat benda yang mampu kembali ke kondisi semula dalam 

bentuk dan ukurannya ketika beban yang mengenainya 

dihilangkan. Nilai modulus elastisitas kayu bervariasi antara 

2500 – 17000 N/mm2. Nilai modulus elastisitas berbeda pada 

ketiga arah pertumbuhannya. Pada arah transversal modulus 

elastisitas hanya berkisar 300 – 600 N/mm2, sedangkan 

perbedaan untuk arah radial dan tangensial tidak nyata 

(Tsoumis, 1991). 
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 Tegangan  

Semua bahan berubah bentuk karena pengaruh gaya. Ada yang 

kembali ke bentuk aslinya bila gaya dihilangkan, ada pula yang 

tetap berubah bentuk sedikit atau banyak (Sears, 1986). Jadi, 

deformasi bahan ditentukan oleh gaya per satuan luas dan bukan 

oleh gaya total (Kane, 1991). Jika sebuah batang tegar yang 

dipengaruhi gaya tarik F ke kanan dan gaya yang sama tetapi 

berlawanan arah ke kiri, maka gaya-gaya ini akan didistribusi 

secara uniform ke luas penampang batang. Perbandingan gaya 

F terhadap luas penampang A dinamakan tegangan tarik. 

Karena perpotongan dapat dilakukan disembarang titik 

sepanjang batang maka seluruh batang dalam keadaan 

mengalami tegangan (stress) ditulis berikut:  

Tegangan (σ) = 
𝐹

𝐴
 (2.2) 

dimana, σ = tegangan tarik, N/m2 (=Pa), F = gaya (N) dan A = 

luas permukaan (m2). 

 Regangan  

Perubahan pada ukuran sebuah benda karena gaya-gaya atau 

kopel dalam kesetimbangan dibandingkan dengan ukuran 

semula disebut regangan. Regangan juga disebut derajat 

deformasi (Sarojo, 2002). Kata regangan berhubungan dengan 

perubahan relatif dalam dimensi atau bentuk suatu benda yang 

mendapat tekanan. Gambar 2.11 melukiskan suatu batang yang 

panjang normalnya L0 dan memanjang menjadi  

L = L0 + ∆L (2.3) 

bila pada kedua ujungnya ditarik oleh gaya F. Pertambahan 

panjang ∆L, tentu saja tidak hanya pada ujung-ujung saja; setiap 

elemen-elemen batang tertarik pada proporsi yang sama seperti 

batang seluruhnya. Ada tiga macam regangan yakni (a)  

Regangan tarik, (b) Regangan kompresi, dan (c) Regangan 

geser. Regangan tarik pada batang didefinisikan sebagai 

perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang 

semula, yang harganya lebih besar dari 0. Regangan tekan suatu 

batang yang ditekan didefinisikan dengan cara yang sama 
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sebagai pembanding antara berkurangnya panjang batang ∆L/ 

L0 dengan panjang semula, yang harganya lebih kecil dari 0. 

Gambar 2.6. Regangan membujur (Sarojo, 2002) 

Jadi perubahan pembanding pada panjang batang dinamakan 

regangan (Blatt, 1986) atau disebut juga dengan regangan 

longitudinal (Frauenfelder, 1966), seperti ditulis berikut :  

Regangan (𝜀) = 
𝐿−𝐿0

𝐿0
=  

∆𝐿

𝐿0
 (2.4) 

dimana: 𝜀 = regangan atau bilangan murni, 𝐿 = panjang batang 

(m), 𝐿0 = panjang semula (m) dan ∆𝐿 = perubahan panjang (m).  

 Modulus Elastisitas 

 Nash (1977) menyatakan bahwa kuantitas E, yaitu rasio unit 

tegangan terhadap unit regangan, adalah modulus elastisitas 

bahan, atau, sering disebut modulus young. Karena unit 

regangan ε merupakan bilangan tanpa dimensi (rasio dua satuan 

panjang), maka E mempunyai satuan yang sama dengan 

tegangan yaitu N/m2 (Nash, 1977). 

 Gambar 2.12 menunjukkan grafik tegangan dan regangan 

untuk batang padat biasa. Grafik tersebut linier sampai titik A. 

Hasil bahwa regangan berubah secara linier dengan tegangan 

dikenal sebagai hukum Hooke. Titik B adalah batas elastik. Jika 

batang ditarik melampaui titik ini batang tidak akan kembali ke 

panjangnya semula, tetapi berubah bentuk secara tetap. Jika 

tegangan yang bahkan lebih besar diberikan, bahan akhirnya 

patah. Seperti ditunjukkan oleh titik C (Souisa, 2011). 

 Di dalam daerah linier dari grafik tegangan-regangan untuk 

tarikan atau tekanan (kompresi), kemiringan menyamai nilai 

banding tegangan terhadap regangan yang dinamakan modulus 

young, Y dari bahan tersebut. 
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Gambar 2.7. Grafik tegangan terhadap regangan (Souisa, 

2011) 

Perbandingan tegangan terhadap regangan dalam daerah linier 

grafik ini disebut juga konstanta karakteristik atau modulus 

young suatu bahan 

𝑌 = 
𝜎

𝜀
  (2.5) 

Dimana :  𝜎 = tegangan 

   𝜀 = regangan 

 Hubungan Tegangan dan Regangan 

 Hubungan antara tegangan dan regangan mengikuti hukum 

Hooke untuk elastisitas, dalam batas (limit) elastik suatu benda, 

dan hal ini menunjukkan bahwa tegangan berbanding lurus 

dengan regangan, yaitu :  

Modulus, 𝛾 = 
𝜎

𝜀
 (2.6) 

dengan 𝛾 disebut modulus elastisitas atau koefisien elastisitas 

atau konstanta kesebandingan.  

 Dalam penelitian sebelumnya oleh matheus souisa 

menentukan konstanta proposionalitas atau modulus elastisitas 

bahan secara grafik, dan berdasarkan konstanta ini dapat 

ditentukan modulus elastisitas young, modulus geser dan 

modulus Bulk. Jadi, hubungan antara gaya tarik pada bahan 

dengan perubahan panjang mula-mula atau volume mula-mula 
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dapat memberikan suatu hubungan yang linier. Sesuai dengan 

persamaan (2.6), diperlukan gaya untuk memberikan deformasi 

elastisitas bahan, dan hubungan ini (Cutnell, 1995) dapat 

dinyatakan dengan : 

. 
𝐹

𝐴
= 𝑌 (

∆𝐿

𝐿0
) (2.7) 

 

2.5.2 Poisson Ratio 

 Dalam kenyataannya, setiap pemanjangan ∆𝐿 dari 

panjang semula 𝐿0 akan menyebabkan penyusutan lebar sebesar 

-∆b , misalnya dari lebar semula b0. Menurut Poisson (Soedojo, 

2004), persentase penyusutan lebar akan sebanding dengan 

persentase pamanjangannya. Maka didefinisikanlah apa yang 

dikenal dengan angka banding Poisson, m selaku tetapan 

kesebandingan yang menurut hubungan berikut :  

m = −
𝑏

𝐿
  (2.8) 

atau ditulis dalam bentuk rumus: 

m = 
−∆𝑏

𝑏0⁄

∆𝐿
𝐿0⁄

 (2.9) 

Besarnya angka banding Poisson tergantung pada jenis 

bahannya (Greaves, 2011). 

 

2.5.3 Bending Factor (shear stress) 

 Normal Stress akan menghasilkan beban yang bekerja 

mengelilingi material. Shear streaa atau tegangan geser akan 

terjadi ketika beban diaplikasikan secara parallel ke area dari 

material tersebut. Pada gambar pertama terlihat bahwa akan 

terjadi bending stress atau tegangan lendut dan shear stress atau 

tegangan geser sekaligus. Seperti pada tegangan lendut pada 

gambar 2.8, tegangan geser sifatnya akan sangat variatif. 

𝜏 = 
𝑄𝑉

𝐼𝑏
 (2.10) 

Dimana : 𝜏 = Shear Stress 

 Q = Calculated Statical Moment 

 V = Calculated Shear at Specific Section 

 I   = Moment of Inertia around the netral axis 
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b   = Width of Beam at Depth of Specific Section 

 

Gambar 2.8. Tegangan lendut pada material (Souisa, 2011) 
Dapat dirumuskan sebagaimana persamaan 2.11 berikut ini. 

2.5.4 Flow Resistivity 

 Salah satu parameter penting yang mengatur penyerapan 

material berpori adalah hambatan aliran. Ini didefinisikan oleh 

rasio perbedaan tekanan di seluruh sampel bahan untuk 

kecepatan aliran normal melalui materi. Aliran resistivitas σ 

adalah Ketahanan aliran (unit area) spesifik per satuan 

ketebalan. Sketsa dari set-up untuk pengukuran resistivitas 

aliran σ ditunjukkan pada Gambar 2.9. sebagai berikut. Bahan 

ditempatkan dalam pipa, dan tekanan diferensial menginduksi 

aliran yang stabil udara. Aliran resistivitas σ diberikan oleh : 

σ = (p2 - p1) / V h  (2.11) 

 

Gambar 2.9. Potongan material berpori ditempatkan dalam 

pipa. tekanan diferensial p2 - p1 menginduksi 

aliran V dari udara per satuan luas material 

(Atalla, 2009) 
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Dalam persamaan (2.11), jumlah V dan h adalah rata-rata aliran 

udara per satuan luas material dan ketebalan material, masing-

masing. Di unit MKSA, σ diekspresikan dalam Nm − 4 s. 

Informasi lebih lanjut tentang pengukuran resistivitas aliran 

dapat ditemukan dalam standar ASTM C-522, (ISO 9053, 1991; 

Bies dan Hansen, 1980; Stinson dan Daigle, 1988). Harus 

ditunjukkan bahwa bahan berserat umumnya anisotropik. 

Sebuah panel fiberglass diwakili pada Gambar 2.10. Serat 

dalam material umumnya terletak pada bidang sejajar dengan 

permukaan material. Resistivitas aliran dalam arah normal 

adalah berbeda dari itu dalam arah planar. Dalam kasus 

pertama, udara mengalir secara tegak lurus ke permukaan panel 

sementara dalam kasus terakhir mengalir sejajar dengan 

permukaan lapisan. Resistivitas aliran normal σN lebih besar 

dari resistivitas aliran planar σP. Resistivitas aliran fiberglass 

dan busa gelembung terbuka umumnya terletak antara 1000 dan 

100 000Nm-4 (Atalla, 2009). 

Gambar 2.10. Panel material berserat. Arah normal tegak 

lurus terhadap permukaan panel, dan arah 

planar terletak di bidang yang sejajar dengan 

permukaan (Trevor, 2004) 

Perhitungan juga dapat diperhitungkan pula menggunakan 

rumusan sebagai berikut (Trevor, 2004).  

𝜎 = 
∆𝑃

𝑈𝑑
 (2.12) 

∆𝑃  = pressure drop 

U  = mean steady flow velocity 

d = ketebalan Panel 

𝜎 = Flow resistivity 

Atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Trevor, 

2017).  
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𝜎 =  
𝜌0.∆𝑃.𝐴

𝑚.𝑑
 (2.13) 

𝜌0  = massa jenis udara 

∆P  = pressure drop 

A = luasan speciment 

m = air mass flowrate 

d = ketebalan panel 

metode untuk mendapatkan flow resistivity didapatkan dari ISO 

9053 (1991) sebagaimana digambarkan pada gambar 2.11. 

 
Gambar 2.11. Metode Mendapatkan Flow Resistivity (Trevor, 

2004) 

2.5.5 Density  

Massa jenis atau kerapatan (ρ) zat merupakan 

karakteristik mendasar yang dimiliki zat. Kerapatan suatu zat 

merupakan perbandingan massa dan volume zat itu, sehingga 

nilai kerapatan dapat diukur melalui pengukuran massa dan 

volumenya. Namun, nilai kerapatan tidak bergantung pada 

massa zat maupun volumenya. Kerapatan zat, kecil 

perubahannya terhadap perubahan suhu. 

𝜌 = 
𝑚

𝑉
  (2.14) 

dimana :  

m = Massa Zat (kg) 

V = Volume Zat (m3) 
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2.5.6 Helmholtz Resonator 

 Helmholtz resonator sering kali dikatakan sebagai Kamar 

kecil yang menunjukkan respons frekuensi rendah yang buruk 

dengan penekanan yang signifikan untuk berdiri mode 

gelombang dan deemphasis dimana eksitasi modal kecil terjadi. 

Dengan musik, cacat yang paling sering terdengar adalah 

resonansi yang berdering setelah nada bass berakhir.1 Ini berarti 

bahwa perawatan seperti dinding yang terentang dan memilih 

rasio kamar yang tepat hanya bisa menjadi solusi parsial untuk 

resonansi ruangan. Yang dibutuhkan adalah penyerap untuk 

meredam mode dan mempercepat peluruhan suara. Biasanya 

ada ruang terbatas untuk menyesuaikan perawatan. Peredam 

berpori tidak efektif pada frekuensi-frekuensi modal ini karena 

kecepatan partikel dekat dinding dan di sudut-sudut pada 

dasarnya adalah 0 untuk panjang gelombang panjang ini dan 

juga perawatan harus dibuat begitu dalam sehingga ruang yang 

signifikan di dalam ruangan akan hilang. Selanjutnya, jika 

mencukupi absorbent berpori digunakan untuk mengobati mode 

ruangan, maka penyerapan frekuensi menengah-tinggi akan 

menjadi terlalu tinggi dan ruangan sangat mati. Telah 

ditunjukkan bahwa beberapa subwoofer terletak di lokasi ruang 

tertentu dengan Penundaan dan perolehan yang tepat dapat 

digunakan untuk mengurangi eksitasi mode ruang. Namun yang 

lebih umum dan solusi fleksibel adalah penyerapan resonan, 

seperti desain membran, yang dalam audio rekayasa sering 

disebut jebakan bass. Penyerap membran mengubah tekanan 

suara tinggi fluktuasi biasanya ditemukan di permukaan dinding 

dan di sudut ke penyerapan selektif dalam rentang frekuensi 

modal. Gambar 2.12(a) menunjukkan perangkat yang khas. 

Membran mengubah fluktuasi tekanan menjadi gerak udara. 

Ketika membran secara simpatik bergetar melalui frekuensi 

rendah selektif Kisaran, ditentukan oleh massa dan kekakuan 

pegas udara, mendorong udara melalui internal lapisan berpori 

menghasilkan penyerapan frekuensi rendah. Hubungan 

sederhana ada di antara keduanya frekuensi desain sistem 
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resonansi dan massa membran, kekakuan, dan 

kedalaman rongga.3 Jika penyerap memiliki resonansi yang 

tajam puncak faktor Q tinggi ada risiko membuat takik pada 

frekuensi yang salah.  

 
Gambar 2.12. Typical construction for (a) membrane and (b) 

Helmhotlz absorber (Everest, 2009) 

Permukaan yang berlubang akan dibagi menjadi  cell-cell 

individu yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan D, 

dimana D dijelaskan di gambar 2.10. Asusmsikan bahwa 

absorber dilubangi dari dua arah yang mana memiliki panjang 

yang sama untuk kedua arah. Cell individu ini tidak seutuhnya 

akan tidak bergantung pada low frekuensi , alhasil pembagian 

berdasarkan fisiknya diperlukan lagi ketika panjang gelombang 

menjadi lebih besar. Hal ini tentu saja tepat jika saja penyerapan 

saat timbulnya sumber dalam keadaan miring diperlukan, 

yangmana cukup tepat untuk sumber datang yang bersifat 

random. Dalam kasus ini , lateral propagation didalam lubang 



26 

 

haruslah dapat menekan penyerapan hingga maksimum. Ketika 

poros absorber diletakan di lubang/rongga, perambatan udara 

akan normal saat mengenai permukaan, sehingga 

pengelompokan lagi berdasarkan bentuk fisiknya kurang begitu 

penting, kecuali ketika keadaan low frekuensi. Jarak antar 

lubang harus lebih besar dibandingkan diameter lubang. Massa 

akustik per unit dirumuskan dengan m = pD2t’/πa2, dimana t’ 

merupakan ketebalan dari bagian yang berlubang dengan end 

correlation dan variable – variable  yang didefinisikan di 

gambar 2.12 ketebalan lembaran t dan jarak antar lubang a 

diasumsikan lebih kecil daripada panjang gelombang suara di 

udara, dengan asumsi ini maka frekuensi resonant adalah  

f0 = 
𝑐

2𝜋
√

𝑆

𝑡′𝑉
 (2.15) 

 Resonator Helmholtz secara umum terdiri dari rongga 

dan lubang, yang biasanya berbentuk silindris, dengan 

penampang lintang; panjang rongga dan lubang sebanding 

dengan panjang gelombang osilasi. Relaksasi dari asumsi 

panjang gelombang, adalah apa yang membuat resonator 

Helmholtz umum kami berbeda dari Helmholtz klasik 

resonator. Lubang menghubungkan rongga ke ruang di mana 

osilasi dimaksudkan untuk dikurangi. Beberapa asumsi dibuat 

dalam analisis teoretis, (i) Aliran di dalam orifice dan juga di 

dalam rongga adalah satu dimensi. Dalam kenyataannya, dua 

dimensi lokal daerah aliran ada di dalam rongga tepat di 

samping lubang dan ditampilkan di antara stasiun 2 dan 3 pada 

Gambar 2.13. Daerah ini dianggap sangat kecil dibandingkan 

dengan ukuran rongga; oleh karena itu kami tidak akan 

membuat perbedaan antara lokasi yang tepat dari stasiun 2 dan 

3. (ii) Kerugian gesekan dan perpindahan panas diabaikan. (iii) 

Peredam utama mechansim melibatkan hilangnya energi 

kinetik ofthejet yang terbentuk ketika aliran muncul dari orifice 

di stasiun 1 ke ruang atau di stasiun 2 ke rongga di stasiun 3. Ini 

harus diperhatikan di sini bahwa hilangnya kental sebanding 

dengan diameter lubang dan kehilangan jet proporsional ke 
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diameter kuadrat. Oleh karena itu, dengan diameter yang lebih 

besar, kehilangan viscosity lebih sedikit. (iv) Entrophy dianggap 

konstan di dalam lubang dan rongga. Ini cukup jelas bahwa 

entropi dibuat di antarmuka di mana disipasi jet terjadi dan 

akhirnya akan menambah entropi aliran utama aliran bilik, 

dilambangkan oleh I. Penambahan semacam itu dapat diabaikan 

karena itu adalah tatanan yang lebih tinggi dalam besarnya sejak 

volume gas yang mengalir melalui rongga per siklus jauh lebih 

kecil dari volume gas ruangan itu. (v) Akhirnya, gas 

diasumsikan secara termal dan sempurna secara kalori (Tang, 

1973). 

 
Gambar 2.13. Helmholtz Resonator secara Umum (Tang, 

1973). 

 Rongga 

 Panel berlubang, misalnya, menggunakan hardboard, 

plywood, aluminium, atau baja, jarak dari dinding merupakan 

tipe penyerap suara resonansi. Setiap lubang bertindak sebagai 

leher dari Helmholtz resonator, dan bagian rongga di belakang 

milik lubang itu sebanding ke rongga resonator Helmholtz. 

Bahkan, kita dapat melihat struktur ini sebagai resonator 

gabungan. Jika suara terdengar tegak lurus ke muka panel 

berlubang, semua resonator kecil berada dalam fase. Untuk 

gelombang suara yang memukul papan berlubang pada suatu 
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sudut, efisiensi penyerapan agak menurun. Kerugian ini dapat 

diminimalisir dengan membuat bagian rongga di belakang 

wajah berlubang dengan jenis peti telur dari kayu atau pembagi 

kertas bergelombang. 

 
Gambar 2.14. Rumus untuk menghitung persentase perforasi 

untuk resonator panel berlubang, termasuk 

peredam slat. (A dan B) Persentase perforasi 

untuk dua tipe lubang melingkar configurations. 

(C) Persentase perforasi untuk peredam slat. 

(Everest, 2009) 

Frekuensi resonansi peredam panel berlubang dengan lubang 

melingkar didukung oleh ruang udara dibagi diberikan kira-kira 

oleh :  

f0 = 200√
𝑝

(𝑑)(𝑡)
 (2.16) 

dimana : f0  = frekuensi resonansi, Hz 

 p = perforation percentage 

 t = ketebalan panel + 0,8 (hole diameter), in 

 d = depth of airspace 

Pemberian  absorber resonan menggunakan slit yang berjarak 

dekat pada rongga udara. Massa  dari udara di celah antara slit 

bereaksi dengan kelenturan udara di dalam rongga membentuk 

sistem resonansi, lagi-lagi sebanding dengan resonator 

Helmholtz. Papan serat kaca biasanya diperkenalkan di 

belakang slot bertindak sebagai resistensi, memperluas puncak 

penyerapan. Semakin sempit slot dan semakin dalam rongga, 
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semakin rendah frekuensinya penyerapan. Persentase perforasi 

slat absorber ditunjukkan pada Gambar 2.14 C. 

 
Gambar 2.15. Panel ketebalannya 5/32 inci (A) Perforasi 

0,18%. (B) Perforasi 0,79%. (C) Perforasi 1,4%. 

(D) Perforasi 8,7%. (Mankovsky, 1971) 

Frekuensi resonansi slab absorber dapat diperkirakan : 

f0 = 216√
𝑝

(𝑑)(𝐷)
 (2.17) 

dimana f0 = frekuensi resonansi, Hz 

 p = perforation percentage 

 D = depth of airspace, in 

 d = Thickness of slit, in 

sehingga dapat diketahui parameter yang dapat divariasikan 

dari rongga pada panel yang digunakan dalam peningkatan 

kualitas bahan yaitu kedalam rongga dan bentuk rongga dimana 

akan berpengaruh pada frekuensi resonansinya. 
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 Air Space 

Penyerapan frekuensi rendah yang efektif juga dapat dicapai 

dengan jarak penyerap berpori keluar dari dinding. Penyerap 

berpori berjarak sama efektifnya dengan non-spasi absorber 

dengan ketebalan yang sama. Ini adalah cara murah untuk 

diperbaiki kinerja material akustik. Gambar 2.15 menunjukkan 

efek pada koefisien penyerapan. 

 

Gambar 2.16 Penyerapan frekuensi rendah 1-dalam papan 

serat kaca ditingkatkan secara material oleh 

jaraknya dari dinding padat (Everest, 2009) 

Penyerapan suara pada frekuensi yang lebih rendah dapat 

dicapai secara efektif oleh peredam resonansi (atau reaktif). 

Serat kaca dan ubin akustik adalah bentuk umum dari peredam 

berpori di mana energi suara dihamburkan sebagai panas di 

celah-celah serat. Namun, penyerapan serat kaca dan peredam 

serat lainnya pada rendah frekuensi audio sangat buruk. Untuk 

menyerap dengan baik, ketebalan material berpori harus 

sebanding dengan panjang gelombang suara. Pada 100 Hz, 
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panjang gelombangnya adalah 11,3 kaki, dan menggunakan 

penyerap berpori yang mendekati ketebalan ini akan menjadi 

tidak praktis. Untuk alasan ini, peredam resonansi sering 

digunakan untuk memperoleh penyerapan pada frekuensi 

rendah. Massa yang digantung dari pegas akan bergetar pada 

frekuensi alami. Panel dirancang dengan rongga udara di 

belakang mereka bertindak sama. Massa panel dan 

kelenturan udara di dalam rongga bersama-sama bergema pada 

beberapa frekuensi tertentu. Suara diserap ketika panel tertekuk 

karena redaman yang disebabkan oleh gesekan kehilangan 

panas material di dalam panel. (Demikian pula, misal di pegas 

akan berhenti berosilasi karena redaman.) Penyerapan yang 

disediakan oleh panel absorber biasanya relatif sederhana 

karena gerakan resonan juga memancarkan beberapa energi 

suara. Panel terbuat dari bahan lemas dengan redaman tinggi 

memberikan daya serap yang lebih besar. Damping meningkat 

saat kecepatan panel meningkat, dan kecepatan tertinggi 

frekuensi resonansi. Disana penyerapan suara maksimal pada 

frekuensi struktur mana yang resonan. Sebagaimana dicatat, 

rongga udara tertutup dan tertutup di belakang panel bertindak 

sebagai musim semi; semakin besar kedalaman ruang udara, 

semakin kurang pegas. Juga wilayah udara yang lebih kecil 

bertindak sebagai pegas kaku. Frekuensi resonansi untuk 

sebuah flat, panel tidak berlubang dapat diperkirakan dari :  

 

f0 = 
170

√(𝑚)(𝑑)
  (2.18) 

 

dimana f0 = frekuensi resonansi 

 m = density permukaan dari panel 

 d = depth of airspace 
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Gambar 2.16. Design chart for resonant panel absorbers 

(Everest, 2009) 

 

 Frekuensi Resonansi 

Jenis resonator Helmholtz banyak digunakan untuk 

mencapai penyerapan pada audio yang lebih rendah 

frekuensi. Pengoperasian peredam resonator dapat dengan 

mudah ditunjukkan. Hembusan di mulut botol apapun 

menghasilkan nada pada frekuensi resonansi alami. Udara di 

dalam rongga lentur, dan massa udara di leher botol bereaksi 
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dengan kemampuan ini untuk membentuk sistem beresonansi, 

sama seperti beban pada pegas yang bergetar pada periode 

alaminya. Absorpsi maksimal pada frekuensi resonansi dan 

menurun pada frekuensi terdekat. Frekuensi resonansi 

resonator Helmholtz dengan pembukaan persegi diberikan 

oleh: 

f0 = (
𝒄

𝟐𝝅
) √

𝑺

𝑽(𝟏+𝟐∆𝒍)
 (2.19) 

di mana c = kecepatan suara di udara, 1130 ft / detik atau 

343 m / detik S = area cross-sectional dari pembukaan 

resonator, ft2 atau m2 V = volume resonator, ft3 atau m3 

l = panjang pembukaan resonator, kaki atau m 2Δl = faktor 

koreksi mulut resonator = 0,9a, di mana a adalah panjang tepi 

pembukaan persegi  

Untuk resonator Helmholtz dengan bukaan melingkar, 

frekuensi resonansi diberikan oleh: 

f0 = 
(30,5 𝑅)

√𝑉(𝑙+1,6𝑅)
 (2.20) 

di mana :  

R = radius pembukaan melingkar, kaki atau m, V = volume 

resonator, ft3 atau m3, l = panjang pembukaan resonator, kaki 

atau m (Everest, 2009). 

 

2.5.7 Ketebalan Bahan 

 Logis untuk mengharapkan penyerapan suara yang lebih 

besar dari material berpori yang lebih tebal, tetapi logika ini 

berlaku terutama untuk frekuensi yang lebih rendah. Absorpsi 

terbesar ketika material berpori ditempatkan pada jarak 

seperempat panjang gelombang (λ / 4) dari permukaan reflektif 

keras (atau kelipatan ganjil dari dimensi ini); ini adalah titik di 

mana kecepatan partikel terbesar; dalam praktek, ini bisa sulit 
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dilakukan. Gambar 2.17 menunjukkan efek dari berbagai 

ketebalan penyerap. 

Gambar 2.17. Ketebalan material penyerap suara menentukan 

frekuensi rendah absorpsi (densitas, 3 lb / ft3). 

Bahan dipasang langsung pada permukaan yang 

keras. (Everest, 2009) 

dimana absorben dipasang langsung pada permukaan padat 

(pemasangan tipe A). Ada sedikit perbedaan di atas 500 Hz 

dalam meningkatkan ketebalan penyerap dari 2 ke 4, tetapi ada 

peningkatan yang cukup besar di bawah 500 Hz seiring 

bertambahnya ketebalan. Ada juga yang proporsional 

peningkatan yang lebih besar dalam penyerapan secara 

keseluruhan dalam peningkatan ketebalan 1-in dalam 

perjalanan dari 1 hingga 2 inci dari pada 2 hingga 3 inci atau 3 

hingga 4 inci. Ketebalan 4 inci dari bahan fiber glass Densitas 

3-lb / ft3 memiliki penyerapan sempurna di atas wilayah 125-

Hz hingga 4-kHz. 
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 Thermodynamic Properties 

Jika tidak ada perpindahan panas antara gas dan sekitarnya, 

hubungannya antara tekanan suara dan volume seketika 

dijelaskan oleh persamaan poisson (Kleiner, 1978). 

p𝑉𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (2.21) 

di mana κ adalah rasio memanaskan spesifik pada tekanan dan 

volume konstan, masing-masing, yaitu, κ = Cp / Cv. Karena 

massa elemen volume tidak berubah, hubungan antara 

perubahan tekanan dan kepadatan 
𝜕𝑝

𝜕𝜌
= 𝑘

𝑝

𝜌
 (2.22) 

Dari fisika, kita tahu bahwa hubungan antara densitas dan 

tekanan dalam gas adalah 
𝑝

𝜌
=  

𝑅𝑇

𝑀
 (2.23) 

dimana 

M adalah berat molekul campuran gas atau gas  

T adalah suhu (dalam Kelvin) 

R adalah konstanta gas universal sehingga sifat termodinamika 

dijelaskan oleh 
𝜕𝑝

𝜕𝜌
=

𝑘𝑅𝑇

𝑀
 (2.24) 

 

2.6 Soundflow  

2.6.1 Pengenalan Soundflow 

 SoundFlow adalah perangkat lunak simulasi untuk 

menghitung penyerapan, refleksi, dan transmisi suara oleh 

struktur multi-layer. Perangkat lunak ini memungkinkan 

pemodelan struktur dinding, lantai dan langit-langit oleh 

menentukan bahan dan ketebalan lapisan. Berbagai parameter 

perhitungan dapat didefinisikan dan grafik hasil menampilkan 

frekuensi tergantung penyerapan dan koefisien refleksi serta 

kehilangan transmisi, impedansi input yang kompleks dan 

tindakan akustik lainnya. SoundFlow menyediakan antarmuka 

grafis intuitif untuk menentukan jumlah lapisan, ketebalan dan 

materi mereka. Database dengan material umum 
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memungkinkan pemodelan beberapa lapisan dengan cepat. Itu 

bahan dalam database dibagi menjadi tiga jenis : peredam, panel 

berlubang dan pelat. Itu Klasifikasi tergantung pada 

karakteristik akustik dasar materi, misalkan untuk mekanisme 

bagaimana bahan melakukan dan menyerap suara. Untuk setiap 

jenis, sifat fisik yang berbeda digunakan untuk mendefinisikan 

materi dalam perhitungan. Absorbers, misalnya ditentukan oleh 

resistivitas alirannya. Berlubang piring dicirikan oleh porositas 

mereka, antara lain. Salah satu sifat fisik untuk 

mendeskripsikan lempeng adalah frekuensi kebetulan. Bahan 

dapat dimodifikasi atau material baru dapat dibuat dengan 

memasukkan sifat fisik mereka. Penghematan material baru 

akan menambahkannya ke database. Struktur yang dimodifikasi 

dan baru dapat disimpan dan diekspor sebagai sebuah EASE 

Material File untuk menggunakan data koefisien absorpsi dalam 

program simulasi lainnya, seperti sebagai EASE dan EASE 

Evac. SoundFlow memungkinkan modifikasi beberapa struktur 

pada saat bersamaan dan jendela hasil menampilkan 

karakteristik akustik dari struktur ini juga pada saat yang 

bersamaan. Perhitungan berikut hasil ditampilkan :  

 Koefisien absorpsi  

 Koefisien refleksi  

 Kehilangan transmisi  

 Input impedansi termasuk bagian real dan imajiner yang 

kompleks serta besarnya dan fase  

 Faktor refleksi termasuk bagian real dan imajiner yang 

kompleks serta besar dan fase  

 Faktor transmisi termasuk bagian real dan imajiner yang 

kompleks serta besarnya dan tahap  

 

2.6.2 Persamaan yang digunakan pada soundflow 

Inputan pada software soundflow yaitu besaran fisis berupa 

modulus young, density, poisson ratio, flow resistivity, bending 

factor, bentuk rongga, kedalaman rongga, porosity dan 

ketebalan bahan uji yang seluruhnya digunakan untuk 
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menentukan nilai frekuensi resonansi dari bahan sesuai dengan 

persamaan (2.15) hingga persamaan (2.20) dengan menentukan 

nilai frekuensinya dapat menentukan nilai impedansi (Z) dari 

bahan dimana nilai impedansi ini nilainya berupa bilangan 

kompleks dengan rumusan sebagai berikut :  

 Z = R + j𝜔I (2.25) 

Dimana : R  = komponen real 

  I = komponen imajiner 

  j = √−1 

  𝜔 = 2𝜋𝑓  

  f = frekuensi resonansi (Hz) 

sehingga didapatkan informasi bahwa semakin kecil frekuensi 

resonansinya maka semakin besar nilai impedansi dari bahan 

dan dari nilai impedansi ini akan didapatkan nilai pressure 

sesuai dengan persamaan berikut: 

 Z = 
𝑃

𝑣
  (2.26) 

Dimana : P = pressure  

  v  = kecepatan rambat udara 

sehingga didapatkan semakin tinggi nilai Z akan menjadi 

semakin tinggi pula pressure yang mampu ditahan oleh bahan. 

Dengan persamaan pressure dapat ditentukan nilai transmission 

coefficient bunyi dengan persamaan sebagai berikut : 

-10 log 𝜏 = -20 log 
𝑃

𝑃0
 = -20 log |t| 

Dimana : P = sound pressure after the wave is transmitted 

through the structure  

  P0= sound pressure at the front surface of the 

structure 

  𝜏  = transmission coefficient 

  |t| = transmission factor 

Didapatkan nilai transmission loss dari nilai transmission 

coefficient dengan persamaan sebagai berikut : 

 TL = - 10 log 𝜏 

Dimana :  TL = transmission loss 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
  

 Pada bab ini akan dijabarkan alur penelitian panel akasia 

sebagai solusi peningkatan nilai akustik bangunan 

menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan berdasarkan 

nilai absorpsi dan sound transmission class-nya dengan rincian 

sebagai berikut. 

a) Studi literature  

b) Penyesuaian komponen panel akasia dengan alat ukur 

c) Pengukuran geometri STC dan absorpsi 

d) Analisa hasil data pengukuran 

e) Simulasi bahan 

f) Simulasi rekomendasi 

g) Penyusunan laporan 

 Metodologi penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan 

tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan – tahapan 

yang dilakukan yang pertama yaitu menentukan objek 

penelitian (panel akasia), kedua pengukuran atau pengambilan 

data penelitian yang meliputi perekaman data sinyal suara 

berupa tingkat tekanan bunyi pada daerah sumber bunyi dan 

perekaman data sinyal suara pada penerima yang melalui dan 

berinsulasi pada bahan panel akasia, ketiga pengolahan data 

menggunakan MATLAB dan MS. Excel dengan keluaran nilai 

sound transmission class dan coefficient absorption, keempat 

simulasi bahan panel akasia menggunakan software soundflow 

untuk mengeluarkan rekomendasi bahan dari lima parameter 

yang akan berpengaruh pada peningkatan nilai sound 

transmission class sehingga bahan yang dibuat mampu 

dimaksimalkan dengan bahan yang tetap hanya berubah pada 

perubahan ukuran dengan hubungan antara perubahan tebal 

bahan ataupun perubahan luasan bahan dengan perubahan 

parameter berupa modulus young, bending factor, flow 

resistivity, poisson ratio dan density bahan. 
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Gambar 3.1. Flow chart penelitian 

a. Studi Literatur  

  Studi Literatur dilakukan dengan mengumpulkan bahan 

referensi dan rujukan untuk dipelajari sebagai pendukung dalam 

kegiatan penelitian, diantaranya adalah dengan mencari 

beberapa referensi berupa jurnal, paper dan buku yang 
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berhubungan dengan akasia, karakateristik ruang, nilai sound 

transmission class  dan panel akustik. 

b. Penentuan Geometri dan Spesifikasi Panel Akasia 

 Pada tahap ini dilakukan penentuan spesifikasi dan geometri 

guna memaksimalkan efisiensi Panel Akasia sebelum nantinya 

ditingkatkan lebih tinggi lagi effisiensi Panel Akasia tersebut 

dengan adanya penambahan faktor kerapatan. Variable tetap 

pada penelitian ini adalah dimensi  

c. Fabrikasi Panel Akasia 

 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimental 

yaitu dengan membuat Panelnya secara langsung dengan 

ukuran yang sebenarnya tanpa menggunakan penskalaan 

ataupun pemodelan agar didapatkan hasil penelitian yang lebih 

valid dan terpecaya. 

d. Penyesuaian Komponen Panel Akasia dengan Alat Ukur 

 Pada tahap ini dilakukan pembelian alat ukur Sound Level 

Meter. Agar Sound Level Meter dapat mengukur besaran 

decibel, dilakukan penyesuaian antara posisi peletakkan panel 

dengan alat ukur tersebut. 

e. Pemasangan dan Pengujian 

 Eksperimen Panel Akasia dengan variasi frekuensi tertentu 

dilakukan di impedance tube Laboratorium Vibrasi dan Akustik 

Fakultas Teknologi Industri Departemen Teknik Fisika ITS. 

Impedance Tube memiliki panjang 2,4 m, diameter 0,5 m. 

Seluruh bagian panel yang diuji akan dimasukkan dalam sisi 

specimen pada impedance tube, lalu variasi frekuensi diberikan 

oleh pengamat menggunakan software Real time analyzer pada 

setiap frekuensinya. Pada tahap ini, dilakukan juga kalibrasi 

input decibel pada SLM  terhadap keluaran decibel pada 

recorder agar dihasilkan output decibel yang sesuai dengan 

inputnya. Dengan metode pengujian seperti ini, peneliti dapat 

lebih mudah mendapatkan decibel yang akurat dan presisi 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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f. Pengambilan Data 

 Data yang didapatkan dari hasil pengukuran yang telah 

dilakukan pada proses sebelumnya yaitu nilai tingkat tekanan 

bunyi tiap frekuensinya, kemudian hasil tersebut diolah 

menggunkan program matlab sehingga dari data tersebut dapat 

diketahu nilai sound transmission class. 

g. Analisa dan Pembahasan 

 Pada tahap ini, data-data yang telah terkumpul diolah lebih 

lanjut dalam bentuk tabel dan grafik untuk dianalisis korelasi 

antara kerapatan, nilai absorpsi dan efisiensi pada berbagai 

frekuensi. Sampai tahap ini, didapatkanlah kerapatan yang 

optimal untuk meningkatkan efisiensi panel akasia. 

h. Simulasi Bahan 

 Simulasi bahan dilakukan sebagai penyampaian hasil dari 

pengukuran dan analisa dengan bentuk atau model yang 

disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga dapat 

memudahkan audiens ataupun pembaca dalam mengerti kondisi 

lapangan yang sebenarnya pada saat pengukuran melalui hasil 

simulasi bahan menggunakan software soundflow. 

i. Simulasi Bahan Rekomendasi  

Simulasi bahan rekomendasi dilakukan sebagai penyampaian 

hasil dari perbaikan dari simulasi pengukuran dan analisa 

dengan bentuk atau model yang disesuaikan dengan kondisi 

lapangan sehingga dapat memudahkan audiens ataupun 

pembaca dalam mengerti kondisi lapangan yang sebenarnya 

saat bahan rekomendasi telah jadi dan dapat diukur ulang 

dengan metode tabung impedansi yang mengukur nilai absorpsi 

dan sound transmission class seperti pengukuran sebelumnya 

pada saat pengukuran melalui hasil simulasi bahan rekomendasi 

menggunakan software soundflow. 

j. Penyusunan Laporan  

 Penyusunan laporan dilakukan sebagai penyampaian hasil 

dari pelaksanaan program penelitian. Laporan mengacu pada 

tahap-tahap sebelumnya dan menjelaskan seluruh proses 

kegiatan. 
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3.1 Objek Penelitian 

 Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah panel 

akasia yang menjadi bahan uji absorpsi dan uji sound 

transmission class di ruang kedap Laboratorium Vibrasi dan 

Akustik Teknik Fisika ITS menggunakan metode tabung 

impedansi sesuai dengan ASTM E 1059 – 98 (1998) yaitu 

mengenai metode tes standard untuk tabung impedansi dan 

absorpsi untuk material akustik menggunakan dua microphone 

dan digital frequency analisis sistem. Pada penelitian ini akan 

digunakan delapan buah bahan uji dengan nilai karakteristik 

bahan yang berbeda – beda, masing – masing bahan diuji satu 

per satu dengan uji absorpsi dan uji sound transmission class. 

 

3.2 Perekaman Data Penelitian 

Pengambilan data dilakukan di ruang kedap suara 

Laboratorium Vibrasi dan Akustik di Departemen Teknik 

Fisika ITS Surabaya. Pengambilan data yang dilakukan adalah 

pengambilan data rekaman sinyal bunyi tune dengan frequensi 

sepertiga oktaf dengan menggunakan perangkat skala 

laboratorium. Perangkat tersebut berupa sensor akustik. Sensor 

akustik dengan microphone gras type 40 PH free field array 

microphone, amplifier dan laptop serta tabung impedansi. 

Pengambilan data dilakukan dengan frekuensi sampling 44100 

Hz, 32 bit per second dan dengan durasi pengambilan data 

rekaman tiga data setiap frequensi pada sepertiga oktaf.  

 

3.2.1. Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

diantaranya : 

  Spesimen (8 panel akasia) 

  Laptop 2 buah  

  Sensor microphone gras 2 buah 

  National Instrumentation DAQ 

  Calibrator SLM 
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3.2.2. Prosedur Kalibrasi  

 Sensor microphone array yang telah terintegerasi dengan 

DAQ dan laptop, disambungkan pada sound level calibrator  

 Buka program “STC Measurement.vi” pada laptop, 

kemudian klik 2x gambar grafik seperti Gambar 3.2, kemudian 

muncul blok diagram seperti Gambar 3.3. 

Gambar 3.2. Grafik pada labview 

 Kemudian klik icon dengan nama “DAQ Assistant Data”, 

kemudian pilih “Calibration” pada tiap sensor seperti gambar 

di bawah ini. 

Gambar 3.3 Blok diagram program pengukuran 

 Masukan sensitivity tiap sensor 
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 Klik tombol Calibrate, kemudian klik tombol “Next” 2 kali, 

“Commit Calibrate Value”, dan diakhiri dengan klik pada 

tombol “Finish”. 

Gambar 3.4. Kaliberasi microphone pada labview 

 Ulangi langkah keempat untuk sensor selanjutnya. 
 
3.2.3. Langkah – Langkah Pengujian 

 Bahan uji dipotong menjadi silinder dengan diameter 9,8 cm 

sesuai ukuran tabung impedansi  

 Siapkan 2 laptop. Laptop pertama sebagai pencatat data dan 

pembangkit suara dan laptop kedua untuk pengambilan data. 

 Setelah dipotong, spesimen dimasukkan ke tabung 

impedansi untuk dilakukan pengukuran.  

Gambar 3.5. Pengukuran dengan tabung impedansi 
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 Rangkai tabung impedansi dan pastikan semua mur 

dipasang dengan rapat pada tabung impedansi. (Gunakan kunci 

nomor 10) 

 Rangkai amplifier, hubungkan jack sound dengan laptop 

Gambar 3.6. Rangkaian laptop, amplifier dan jack sound 

 Rangkai perangkat national instrument dan microphone. 

Microphone pada modul nomor 0 diletakan pada lubang kiri dan 

microphone pada modul nomor 1 diletakan pada lubang kanan. 

Gambar 3.7. Rangkaian national instrument dan microphone 

 Set up volume sumber bunyi dengan ketentuan pada 

frekuensi 1000 Hz menghasilkan suara sebesar 94 dB. 
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 Rangkaian alat pengambilan data  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Skema rangkaian alat pengambilan data STC dua 

microphone 

3.2.4. Pengambilan Data 

 Buka file labview dengan nama “STC Measurement.vi” 

 Persiapkan ms. excel dengan contoh format di bawah ini: 

Tabel 3.2. Pengukuran STC pada microphone 1 dan 

microphone 2 

Frekuensi (Hz) mic 1 (dB) mic 2 (dB) 

125   

160   

200   

…   

…   

4000   

 Kemudian sumber suara berupa tune di bangkitkan dengan 

frekuensi sesuai pada tabel ms.excel. data tesebut merupakan 

pada sepertiga oktaf 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 

800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 dan 4000.  

Tabung 

DAQ National Instrument 

M M

Sp

Speci

Computer or PC 

S
p

ea
k

er
 Tabung Impedansi 

Mic 1 Mic 2 

DAQ National Instrument  

Laptop pencatat data 

Laptop pembangkit suara 

Amplifier MR-700 

Bahan uji 



48 

 

 Kemudian data yang ditampilkan pada software labview 

dicatat (untuk tiap sensor) pada ms. Excel sesuai dengan 

frekuensinya masing-masing. 

 

3.3 Pengolahan Data  

  Hasil pengambilan data delapan rekaman Tingkat tekanan 

bunyi pada 8 bahan mulai dari bahan A dari sensor microphone 

gras type 40 PH free field array microphone yang diperoleh 

kemudian diolah dalam bentuk data tingkat tekanan bunyi pada 

frekuensi sepertiga oktaf dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan tiga variasi data yang diambil selanjutnya. Selanjutnya 

pengambilan data bunyi pada bahan B, C, D, E, F, G dan H. 

 

3.3.1. Langkah – Langkah Pengolahan Data 

 Buka file matlab “INILHO.m” 

 Ubah nama file sesuai penamaan file excel sebelumnya dan 

pastikan letak sel (pastikan file  excel dan script matlab berada 

dalam satu folder) 

data=xlsread('kayu_pintu.xlsx','sheet1','A2:C17'); %Baca data 

di excel 

 Klik run 

 Save hasil STC 

 Setelah mendapatkan hasil untuk melakukan adjustment 

dapat dilihat  pada link sebagai berikut linkhttp://www. 

Soundproofingcompany.com/soundproofing101/understanding

-stc/  

 

3.4. Data Absorpsi 

  Untuk tujuan pengujian koefisien serapan bunyi dari 

model batako ekspose yang telah dikembangkan maka 

ditempuh prosedur pengujian dengan metode tabung impedansi 

dua microphone. Metode ini mengacu kepada prosedur standar 

ASTM E-1050-98 yang berbasis analisis fungsi tranfer terhadap 

sinyal yang terindera oleh kedua microphone. Rangkaiannya 

disajikan dalam Gambar 3.8. 
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Gambar 3.9. Konfigurasi dalam pengujian koefisien serapan bunyi 

dengan ASTM E-1050-98 

Bunyi berupa random noise dibangkitkan dengan 

generator modul B&K 3160-A-042 yang kemudian diperkuat 

dengan amplifier B&K 2716 C. Gelombang bunyi tersebut 

kemudian akan merambat dan mengenai bahan panel.  

Sebagian gelombang akan diserap dan sebagian lagi 

akan terpantulkan kembali. Gelombang datang dan gelombang 

pantul akan diindera dengan dua buah mikrofon B&K 4187 

yang merupakan free field microphone dengan diameter ¼ 

inchi. Setelah diperkuat, sinyal yang ditangkap oleh kedua 

mikrofon akan diteruskan ke 4-ch microphone module.  

B&K 3160-A-042 dimana akan dilakukan analisis frekuensi 

untuk mendapatkan fungsi respons frekuensi H1, fungsi respons 

frekuensi gelombang datang, Hi, dan fungsi respons frekuensi 

gelombang pantul Hr. Pada tahap ini dilakukan perhitungan 

koefisien refleksi yang diberikan oleh hubungan sebagai 

berikut, 

R = (
𝐻1− 𝐻𝑖

𝐻𝑟−𝐻1
) 𝑒𝑗2𝑘(𝑙+𝑧) (3.1) 

dengan k adalah bilangan gelombang. l dan s berturut-turut 

merupakan jarak mikrofon pertama ke sampel uji dan jarak 

antar mikrofon. Dengan menggunakan hubungan nisbah 

impedansi ternormalisasi maka diperoleh, 

 
𝑧

𝜌𝑐
=  

1+𝑅

1−𝑅
 (3.2) 
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sehingga koefisien serapan 𝛼 dapat dihitung dengan 

persamaan 

 𝛼 = 1 − |𝑅|2 (3.3) 
Pengolahan data pada eksperimen sepenuhnya dikerjakan 

dengan komputer menggunakan perangkat lunak B&K Labshop 

Software versi 16 serta pulse material testing yang memang 

diperuntukkan untuk analisis serapan akustik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 Pada bab ini akan disampaikan hasil dari analisa data yang 

telah dilakukan selama penelitian berlangsung selama lima 

bulan yaitu berupa data parameter material parameter akustik 

dan hubungan antara parameter material dan akustik serta hasil 

simulasi bahan panel akasia dan simulasi bahan rekomendasi 

  

4.1 Parameter Material 

 Parameter  material menjelaskan karakteristik bahan panel 

akasia yang berjumlah empat jenis yang berbeda dengan 

delapan variasi bahan termasuk single layer maupun multilayer 

panel dimana uji ini digunakan untuk mengetahui karakteristik 

material tersebut. 

 

4.1.1. Data Bahan Single dan Multilayer 

 Data bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu panel 

akasia yang berjumlah delapan variasi dimana bahan tersebut 

ditandai atau dinamakan bahan A, B, C, D, E, F, G dan H yang 

setiap bahan sudah termasuk jenis bahan  

 

a. Single Layer 

 Bahan single layer yang dimaksud adalah panel hanya 

terdiri dari satu buah lapisan atau satu jenis lapisan dalam 

konteks ini terdapat dua jenis yaitu akasia dan TKKS dan dibagi 

lagi menjadi dua empat tiipe yaitu akasia 0.5, akasia 0.85, 

TKKS 0.5 dan TKKS 0.85 seperti yang disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.1. Bahan single layer 

No. Bahan Spesifikasi Tipe 

1.  A TKKS 0.85 

2. B Akasia 0.85 

3. E Akasia 0.5 

4. F TKKS 0.5  
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b. Multilayer 

 Bahan multilayer yang dimaksud adalah panel terdiri lebih 

dari satu buah lapisan atau satu jenis lapisan dalam konteks ini 

terdapat dua jenis yaitu akasia dan TKKS dan dibagi lagi 

menjadi dua empat tiipe yaitu akasia 0.5, akasia 0.85, TKKS 0.5 

dan TKKS 0.85 seperti yang disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.2. Bahan multilayer 
No. Bahan Spesifikasi Tipe 

1.  C TKKS 0.85; Akasia 0.5; Akasia 0.5 

2. D TKKS 0.85; TKKS 0.5; Akasia 0.85 

3. G Akasia 0.85; Akasia 0.85; TKKS 0.5 

4. H Akasia 0.85; Akasia 0.85; Akasia 0.85  

 

4.1.2. Data Bentuk Spesifikasi Bahan 

 Terdapat delapan variasi bahan panel akasia dengan 

delapan variasi bahan yang disajikan pada tabel 4.3 beikut. 

Tabel 4.3. Bahan panel akasia 
No. Bahan Foto Bahan No Bahan Foto Bahan 

1. A 

 

5. E 

 

2. B 

 

6. F 

 

3. C 

 

7. G 

 
4. D 

 

8. H 
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Data bentuk bahan digunakan untuk mengetahui bentuk nyata 

atau bentuk bahan dilapangan yang diukur sebagai penjelasan 

bahwa bahan yang digunakan merupakan panel yang terbuat 

dari kayu akasia yang diproses sedemikian rupa hingga 

berbentuk seperti tabel 4.3. yang menyajikan bentuk spesifikasi 

bahan panel akasia. 

4.1.3. Data Parameter Material 

 Terdapat delapan variasi bahan panel akasia dengan empat 

spesifikasi bahan utama yang disajikan pada tabel 4.2 beikut. 

Tabel 4.4. Data spesifikasi bahan panel akasia  
No. Bahan Spesifikasi Satuan 

1.  TKKS 0.85 
(Bahan A) 

Moisture Content (%) 3,86 

Density (g/cm3) 0,38 

MOE (kg/cm2) 3312,84 

MOR (kg/cm2) 6,41 

Shear Stress (kg/cm2) 3,2 

Poisson Ratio (0≤ v ≤ 1) 0,499 

Flow Resistivity (KPa.s/m2) 304,4 

2.  Akasia 0.85 

(Bahan B) 

Moisture Content (%) 3,90 

Density (g/cm3) 0,6 

MOE (kg/cm2) 2471,84 

MOR (kg/cm2) 20,71 

Shear Stress (kg/cm2) 12,98 

Poisson Ratio (0≤ v ≤ 1) 0,626 

Flow Resistivity (KPa.s/m2) 5671,6 

3.  TKKS 0.5  

(Bahan F) 

Moisture Content (%) 3,50 

Density (g/cm3) 0,4 

MOE (kg/cm2) 4732,8 

MOR (kg/cm2) 9,9 

Shear Stress (kg/cm2) 1,97 

Poisson Ratio (0≤ v ≤ 1) 0,198 

Flow Resistivity (KPa.s/m2) 260 

4.  Akasia 0.5 

(Bahan E) 

Moisture Content (%) 3,07 

Density (g/cm3) 0,61 

MOE (kg/cm2) 2847,68 

MOR (kg/cm2) 25,41 

Shear Stress (kg/cm2) 3,73 

Poisson Ratio (0≤ v ≤ 1) 0,146 

Flow Resistivity (KPa.s/m2) 156 
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Data parameter material digunakan untuk memperjelas 

parameter yang akan digunakan dalam desain atau simulasi 

nantinya yang akan dipergunakan untuk rekomendasi bahan 

sebagai acuan perbaikan sifat material akustik dengan 

perubahan atau kenaikan nilai sound transmission class pada 

bahan rekomendasi. 

 

4.2. Parameter Akustik 

 Parameter akustik menjelaskan karakteristik sifat akustik 

panel akasia yang berjumlah empat jenis yang berbeda dengan 

delapan variasi bahan dengan nilai absorpsi dan nilai sound 

transmission class yang berbeda uji ini digunakan untuk 

mengetahui karakteristik akustik material tersebut. 

4.2.1. Nilai Sound Transmission Class 

 Nilai sound transmission class digunakan untuk 

mengetahui kualitas akustik seberapa besar nilai tingkat tekanan 

bunyi yang ditransmisikan oleh bahan panel akasia sehingga 

dapat diketahui kualitas bahan termasuk kategori yang baik atau 

buruk yang disesuaikan dengan standard klasifikasi kelas 

transmisi bahan pada ASTM E 413. 

a) Bahan A 

 Bahan A merupakan bahan TKKS 0.5 dimana bahan 

tersebut merupakan bahan single layer dengan ketebalan 13 

mm. Bentuk spesifikasi bahan sesuai dengan tabel 4.3 tentang 

bahan panel akasia dan untuk spesifikasi parameter materialnya 

sesuai dengan tabel 4.4 memiliki nilai sound transmission class 

15 dengan hasil pengukuran pada tabel 4.5 dan data 

transmission loss yang disajikan pada tabel 4.6.  

 Bahan A merupakan bahan dengan variasi press yaitu 

dengan serat serat akasia yang disatukan dengan kayunya 

dengan cara dipress dan merekat pada setiap seratnya dengan 

menggunakan perekat maksimal tujuh persen dari bahan 

maksimum yang digunakan pada bahan A dan kurang lebih 

sembilan puluh tiga persen (93 %) merupakan kayu dan serat 

seratnya. 
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Tabel 4.5. Data pengukuran transmission loss bahan A 

Frekuensi (Hz) TTB 1 (dB) TTB 2 (dB) 
TL (dB) = 

TTB 1-TTB2 

125 112.922 95.0756 17.8464 

160 116.001 104.793 11.208 

200 117.21 115.925 1.285 

250 105.306 103.291 2.015 

315 118.834 110.601 8.233 

400 117.03 106.501 10.529 

500 126.919 111.577 15.342 

630 117.369 102.525 14.844 

800 120.827 106.314 14.513 

1000 116.758 89.5099 27.2481 

1250 105.746 91.8338 13.9122 

1600 122.541 105.038 17.503 

2000 114.951 98.9077 16.0433 

2500 113.327 90.4798 22.8472 

3150 116.118 96.8755 19.2425 

4000 107.094 73.5733 33.5207 

  

 Perlu diperhatikan pada tabel 4.5 dengan tanda kolom 

kuning dimana nilai transmission loss inilah yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai sound transmission class dan 

dimasukkan pada tabel 4.6 kolom TL (dB). 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 

TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 

total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 

dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.1. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.1 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency. 
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Tabel 4.6. Nilai sound transmission class bahan A 
1/3 

Octave-

Band 

Frequency 

(Hz) 

Adjustment 

for Contour 

Level (dB) 

Contour 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficienc

y (dB) 

Max 

Deficienc

y ≤ 8 dB 

with total 

≤32 

125 3 -1 17.8464 0 OK 

160 3 2 11.208 0 OK 

200 3 5 1.285 3.715 OK 

250 3 8 2.015 5.985 OK 

315 3 11 8.233 2.767 OK 

400 1 14 10.529 3.471 OK 

500 1 15 15.342 0 OK 

630 1 16 14.844 1.156 OK 

800 1 17 14.513 2.487 OK 

1000 1 18 27.2481 0 OK 

1250 0 19 13.9122 5.0878 OK 

1600 0 19 17.503 1.497 OK 

2000 0 19 16.0433 2.9567 OK 

2500 0 19 22.8472 0 OK 

3150 0 19 19.2425 0 OK 

4000 0 19 33.5207 0 OK 

   TOTAL 29.1225 OK 

 

Sesuai dengan tabel 4.6 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 15 dengan 

klasifikasi bahan sangat jelek digunakan sebagai panel absorber 

maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 

gambar 4.1. Bahan A STC 15 sebagai berikut. 

Tabel 4.7. Klasifikasi nilai STC 
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Gambar 4.1. Bahan A STC 15 

 

Gambar 4.1 menginformasikan hasil plot STC senilai STC 15 

dengan nilai deficiency pada kotak merah sesuai dengan tabel 

4.6 kolom deficiency. 

 

b) Bahan B 

Bahan B merupakan bahan Akasia 0.85 dimana bahan tersebut 

merupakan bahan single layer dengan ketebalan 15 mm. Bentuk 

spesifikasi bahan sesuai dengan tabel 4.3 tentang bahan panel 

akasia dan untuk spesifikasi parameter materialnya sesuai 

dengan tabel 4.4 memiliki nilai sound transmission class 29 

dengan hasil pengukuran pada tabel 4.8 dan data transmission 

loss yang disajikan pada tabel 4.9 

 Perlu diperhatikan pada tabel 4.8 dengan tanda kolom 

kuning dimana nilai transmission loss inilah yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai sound transmission class dari 

bahan B dan dimasukkan pada tabel 4.9 kolom TL (dB) yang 

semakin besar nilai transmission loss akan semakin besar pula 

nilai sound transmission class. Transmission loss diperoleh dari 

pengukuran sound preassure level. 
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Tabel 4.8. Hasil pengukuran transmission loss bahan B 
Frekuensi (Hz) TTB 1 TTB 2 TL(dB) = 

TTB1-TTB2 

125 115.317 60.1706 55.1464 

160 118.451 59.4015 59.0495 

200 122.463 75.2338 47.2292 

250 93.804 68.6167 25.1873 

315 121.979 70.9316 51.0474 

400 121.007 96.4658 24.5412 

500 127.464 89.9741 37.4899 

630 122.764 78.9303 43.8337 

800 113.286 74.4747 38.8113 

1000 126.873 77.7485 49.1245 

1250 98.042 72.5549 25.4871 

1600 125.333 75.8291 49.5039 

2000 125.199 80.0353 45.1637 

2500 119.295 80.0639 39.2311 

3150 114.999 61.9976 53.0014 

4000 119.981 87.8535 32.1275 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 

TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 

total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 

dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.2. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.2 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency. 

Sesuai dengan tabel 4.9 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 29 dengan 

klasifikasi bahan buruk digunakan sebagai panel absorber 
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maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 

gambar 4.2. Bahan B STC 29 sebagai berikut. 

Tabel 4.9. Nilai sound transmission class bahan B 
1/3 Octave-

Band 

Frequency 

(Hz) 

Adjustment 

for 

Contour 

Level (dB) 

Contour 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficiency 

(dB) 

Max 

Deficiency 

≤ 8 dB 

125 3 13 55.1464 0 OK 

160 3 16 59.0495 0 OK 

200 3 19 47.2292 0 OK 

250 3 22 25.1873 0 OK 

315 3 25 51.0474 0 OK 

400 1 28 24.5412 3.4588 OK 

500 1 29 37.4899 0 OK 

630 1 30 43.8337 0 OK 

800 1 31 38.8113 0 OK 

1000 1 32 49.1245 0 OK 

1250 0 33 25.4871 7.5129 OK 

1600 0 33 49.5039 0 OK 

2000 0 33 45.1637 0 OK 

2500 0 33 39.2311 0 OK 

3150 0 33 53.0014 0 OK 

4000 0 33 32.1275 0.8725 OK 

   TOTAL 11.8442 OK 

 
Gambar 4.2. Bahan B STC 29 
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c) Bahan C 

 Bahan C merupakan bahan TKKS 0.85; Akasia 0.5 dan 

Akasia 0.5 dimana bahan tersebut merupakan bahan multi layer 

dengan ketebalan masing masing 15 mm, 13 mm dan 13 mm 

sehingga total tebal bahan C yaitu 41 mm. Bentuk spesifikasi 

bahan sesuai dengan tabel 4.3 tentang bahan panel akasia dan 

untuk spesifikasi parameter materialnya sesuai dengan tabel 4.4 

memiliki nilai sound transmission class 31 dengan hasil 

pengukuran pada tabel 4.10 dan data transmission loss yang 

disajikan pada tabel 4.11.  

 Perlu diperhatikan pada tabel 4.10 dengan tanda kolom 

kuning dimana nilai transmission loss inilah yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai sound transmission class dan 

dimasukkan pada tabel 4.11 kolom TL (dB). 

Tabel 4.10. Hasil pengukuran transmission loss bahan C 
Frekuensi (Hz) TTB 1 (dB) TTB 2 (dB) TL(dB) = 

TTB1-TTB2 

125 114.826 55.4022 59.4238 

160 117.721 72.3827 45.3383 

200 117.768 76.8426 40.9254 

250 100.863 63.6278 37.2352 

315 125.996 65.7876 60.2084 

400 120.673 97.8426 22.8304 

500 128.851 98.4344 30.4166 

630 121.943 70.5928 51.3502 

800 131.26 79.9366 51.3234 

1000 118.642 78.9579 39.6841 

1250 110.73 67.8559 42.8741 

1600 131.729 98.8848 32.8442 

2000 119.883 80.3684 39.5146 

2500 116.707 75.5993 41.1077 

3150 121.212 73.0721 48.1399 

4000 111.512 78.9693 32.5427 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 
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TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 

total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 

dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.3. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.3 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency 

(Doelle.1985). 
Sesuai dengan tabel 4.11 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 31 dengan 

klasifikasi bahan cukup digunakan sebagai panel absorber 

maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 

gambar 4.2. Bahan C STC 29 sebagai berikut. 

Tabel 4.11. Nilai sound transmission class bahan C 
1/3 Octave-

Band 

Frequency 

(Hz) 

Adjustment 

for Contour 

Level (dB) 

Contour 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficiency 

(dB) 

Max 

Deficiency 

≤ 8 dB 

125 3 15 59.4238 0 OK 

160 3 18 45.3383 0 OK 

200 3 21 40.9254 0 OK 

250 3 24 37.2352 0 OK 

315 3 27 60.2084 0 OK 

400 1 30 22.8304 7.1696 OK 

500 1 31 30.4166 0.5834 OK 

630 1 32 51.3502 0 OK 

800 1 33 51.3234 0 OK 

1000 1 34 39.6841 0 OK 

1250 0 35 42.8741 0 OK 

1600 0 35 32.8442 2.1558 OK 

2000 0 35 39.5146 0 OK 

2500 0 35 41.1077 0 OK 

3150 0 35 48.1399 0 OK 

4000 0 35 32.5427 2.4573 OK 

   TOTAL 12.3661 OK 
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Tabel 4.7 merupakan klasifikasi dari nilai STC. Sesuai 

dengan tabel 4.11 maka diperoleh sound transmission class dari 

bahan yaitu sebesar 31 dengan klasifikasi bahan cukup 

digunakan sebagai panel absorber maupun diffuser. Data grafik 

direpresentasikan sesuai dengan gambar 4.3. Bahan C STC 31 

sebagai berikut. 

 
Gambar 4.3. Bahan C STC 31 

Gambar 4.3 menginformasikan hasil plot STC senilai STC 31 

dengan nilai deficiency pada kotak merah sesuai dengan tabel 

4.11 kolom deficiency. 

d) Bahan D 

Bahan D merupakan bahan TKKS 0.85; TKKS 0.5 dan Akasia 

0.85 dimana bahan tersebut merupakan bahan multilayer 

dengan ketebalan masing – masing 15 mm, 13 mm dan 15 mm 

sehingga didapatkan ketebalan total yaitu 43 mm. Bentuk 

spesifikasi bahan sesuai dengan tabel 4.3 tentang bahan panel 

akasia dan untuk spesifikasi parameter materialnya sesuai 

dengan tabel 4.4 memiliki nilai sound transmission class 30 

dengan hasil pengukuran pada tabel 4.12 dan data transmission 

loss yang disajikan pada tabel 4.13. 
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Tabel 4.12. Hasil pengukuran transmission loss bahan D 
Frekuensi (Hz) TTB 1 (dB) TTB 2 (dB) TL(dB) = 

TTB1-TTB2 

125 114.458 69.4811 44.9769 

160 117.573 77.6614 39.9116 

200 121.879 97.4018 24.4772 

250 95.299 79.4381 15.8609 

315 120.557 83.1751 37.3819 

400 120.07 89.9396 30.1304 

500 126.337 101.372 24.965 

630 121.687 81.7922 39.8948 

800 111.143 79.8764 31.2666 

1000 126.81 72.0571 54.7529 

1250 99.1975 71.6551 27.5424 

1600 125.08 74.4904 50.5896 

2000 120.381 88.6051 31.7759 

2500 121.921 69.9084 52.0126 

3150 126.686 65.3063 61.3797 

4000 125.429 79.9672 45.4618 

 Perlu diperhatikan pada tabel 4.12 dengan tanda kolom 

kuning dimana nilai transmission loss inilah yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai sound transmission class dan 

dimasukkan pada tabel 4.13 kolom TL (dB).  

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 

TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 

total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 

dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.4. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.4 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency. 



64 

Sesuai dengan tabel 4.13 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 30 dengan 

klasifikasi bahan cukup digunakan sebagai panel absorber 

maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 
gambar 4.4. Bahan D STC 30 sebagai berikut. 

Tabel 4.13. Nilai sound transmission class bahan D 
1/3 

Octave-

Band 

Freque

ncy 

(Hz) 

Adjustm

ent for 

Contour 

Level 

(dB) 

Contour 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficiency 

(dB) 

Max 

Deficiency ≤ 

8 dB 

125 3 14 44.9769 0 OK 

160 3 17 39.9116 0 OK 

200 3 20 24.4772 0 OK 

250 3 23 15.8609 7.1391 OK 

315 3 26 37.3819 0 OK 

400 1 29 30.1304 0 OK 

500 1 30 24.965 5.035 OK 

630 1 31 39.8948 0 OK 

800 1 32 31.2666 0.7334 OK 

1000 1 33 54.7529 0 OK 

1250 0 34 27.5424 6.4576 OK 

1600 0 34 50.5896 0 OK 

2000 0 34 31.7759 2.2241 OK 

2500 0 34 52.0126 0 OK 

3150 0 34 61.3797 0 OK 

4000 0 34 45.4618 0 OK 

   TOTAL 21.5892 0 

 

Gambar 4.4 menginformasikan hasil plot STC senilai STC 30 

dengan nilai deficiency pada kotak merah sesuai dengan tabel 

4.13 kolom deficiency. 

 Sound tranmission class merupakan hasil perhitungan 

dari transmission loss yang dibandingkan dengan nilai 

transmission loss contour level referensinya. Dimana sound 

transmission class merupakan hal yang menunjukkan nilai 

kualitas akustik suatu bahan dengan merujuk pada nilai 



65 

  

standard ASTM E – 413 tentang kualitas bahan berdasarkan 

nilai sound transmission class.  

 

 
Gambar 4.4. Bahan D STC 30 

 

e) Bahan E 

 Bahan E merupakan bahan TKKS 0.85 dimana bahan 

tersebut merupakan bahan single layer dengan ketebalan 15 

mm. Bentuk spesifikasi bahan sesuai dengan tabel 4.3 tentang 

bahan panel akasia dan untuk spesifikasi parameter materialnya 

sesuai dengan tabel 4.4 memiliki nilai sound transmission class 

19 dengan hasil pengukuran pada tabel 4.14 dan data 

transmission loss yang disajikan pada tabel 4.15. 

 Perlu diperhatikan pada tabel 4.14 dengan tanda kolom 

kuning dimana nilai transmission loss inilah yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai sound transmission class dan 

dimasukkan pada tabel 4.15 kolom TL (dB).  

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 

TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 

total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 
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dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.5. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.5 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency. 

Sesuai dengan tabel 4.15 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 19 dengan 

klasifikasi bahan sangat jelek digunakan sebagai panel absorber 

maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 

gambar 4.5. Bahan E STC 19 sebagai berikut. 

Tabel 4.14. Hasil pengukuran transmission loss bahan E 
Frekuensi (Hz) TTB 1 (dB) TTB 2 (dB) TL (dB) = 

TTB1-TTB2 

125 115.427 84.2887 31.1383 

160 119.636 95.1693 24.4667 

200 122.33 106.646 15.684 

250 98.6111 94.297 4.3141 

315 121.293 101.474 19.819 

400 120.763 96.2328 24.5302 

500 127.83 107.529 20.301 

630 122.457 91.255 31.202 

800 111.567 92.1791 19.3879 

1000 126.365 91.0066 35.3584 

1250 100.253 80.3503 19.9027 

1600 125.464 87.3481 38.1159 

2000 120.828 89.7689 31.0591 

2500 120.026 70.8751 49.1509 

3150 122.392 81.6075 40.7845 

4000 115.715 88.9817 26.7333 
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Tabel 4.15. Nilai sound transmission class bahan E 
1/3 Octave-

Band 

Frequency 

(Hz) 

Adjustment 

for Contour 

Level (dB) 

Contour 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficiency 

(dB) 

Max 

Deficiency 

≤ 8 dB 

125 3 3 31.1383 0 OK 

160 3 6 24.4667 0 OK 

200 3 9 15.684 0 OK 

250 3 12 4.3141 7.6859 OK 

315 3 15 19.819 0 OK 

400 1 18 24.5302 0 OK 

500 1 19 20.301 0 OK 

630 1 20 31.202 0 OK 

800 1 21 19.3879 1.6121 OK 

1000 1 22 35.3584 0 OK 

1250 0 23 19.9027 3.0973 OK 

1600 0 23 38.1159 0 OK 

2000 0 23 31.0591 0 OK 

2500 0 23 49.1509 0 OK 

3150 0 23 40.7845 0 OK 

4000 0 23 26.7333 0 OK 

   TOTAL 12.3953 OK 
 

 
Gambar 4.5. Bahan E STC 19 
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Gambar 4.5 menginformasikan hasil plot STC senilai STC 19 

dengan nilai deficiency pada kotak merah sesuai dengan tabel 

4.15 kolom deficiency. 

f) Bahan F 

Bahan F merupakan bahan Akasia 0.5 dimana bahan tersebut 

merupakan bahan single layer dengan ketebalan 13 mm. Bentuk 

spesifikasi bahan sesuai dengan tabel 4.3 tentang bahan panel 

akasia dan untuk spesifikasi parameter materialnya sesuai 

dengan tabel 4.4 memiliki nilai sound transmission class 12 

dengan hasil pengukuran pada tabel 4.16 dan data transmission 

class yang disajikan pada tabel 4.17.  

Tabel 4.16. Hasil pengukuran transmission loss bahan F 
Frekuensi (Hz) TTB 1 (dB) TTB 2 (dB) TL(dB) = 

TTB1-TTB2 

125 114.985 87.048 27.937 

160 119.204 99.2964 19.9076 

200 120.709 108.776 11.933 

250 96.8907 96.8264 0.0643 

315 123.06 105.189 17.871 

400 120.896 97.417 23.479 

500 128.604 110.749 17.855 

630 122.57 94.5523 28.0177 

800 119.381 96.4166 22.9644 

1000 124.638 91.0613 33.5767 

1250 95.3371 87.0329 8.3042 

1600 125.611 95.527 30.084 

2000 118.807 90.5094 28.2976 

2500 118.052 82.3579 35.6941 

3150 112.899 63.8376 49.0614 

4000 116.099 85.3199 30.7791 

Perlu diperhatikan pada tabel 4.16 dengan tanda kolom kuning 

dimana nilai transmission loss inilah yang akan digunakan 

dalam penentuan nilai sound transmission class dan 

dimasukkan pada tabel 4.17 kolom TL (dB). 
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Tabel 4.17. Nilai sound transmission class bahan F 
1/3 

Octave-

Band 

Frequenc

y (Hz) 

Adjustmen

t for 

Contour 

Level (dB) 

Conto

ur 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficienc

y (dB) 

Max 

Deficienc

y ≤ 8 dB 

125 3 -4 27.937 0 OK 

160 3 -1 19.9076 0 OK 

200 3 2 11.933 0 OK 

250 3 5 0.0643 4.9357 OK 

315 3 8 17.871 0 OK 

400 1 11 23.479 0 OK 

500 1 12 17.855 0 OK 

630 1 13 28.0177 0 OK 

800 1 14 22.9644 0 OK 

1000 1 15 33.5767 0 OK 

1250 0 16 8.3042 7.6958 OK 

1600 0 16 30.084 0 OK 

2000 0 16 28.2976 0 OK 

2500 0 16 35.6941 0 OK 

3150 0 16 49.0614 0 OK 

4000 0 16 30.7791 0 OK 

   TOTAL 12.6315 OK 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 

TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 

total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 

dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.6. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.6 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency. 

Sesuai dengan tabel 4.17 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 12 dengan 

klasifikasi bahan sangat jelek digunakan sebagai panel absorber 

maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 

gambar 4.6. Bahan F STC 12 sebagai berikut. 
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Gambar 4.6. Bahan F STC 12 

Gambar 4.6 menginformasikan hasil plot STC senilai STC 12 

dengan nilai deficiency pada kotak merah sesuai dengan tabel 

4.17 kolom deficiency. 

 

g) Bahan G 

 Bahan G merupakan bahan Akasia 0.85; Akasia 0.85 dan 

TKKS 0.5 dimana bahan tersebut merupakan bahan multi layer 

dengan ketebalan 15 mm, 15 mm dan 13 mm. Bentuk 

spesifikasi bahan sesuai dengan tabel 4.3 tentang bahan panel 

akasia dan untuk spesifikasi parameter materialnya sesuai 

dengan tabel 4.4 memiliki nilai sound transmission class 21 

dengan hasil pengukuran pada tabel 4.18 dan data transmission 

loss yang disajikan pada tabel 4.19. 

 Perlu diperhatikan pada tabel 4.18 dengan tanda kolom 

kuning dimana nilai transmission loss inilah yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai sound transmission class dan 

dimasukkan pada tabel 4.19 kolom TL (dB). 

Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 

TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 
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total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 

dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.7. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.7 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency. 

Sesuai dengan tabel 4.19 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 21 dengan 

klasifikasi bahan sangat jelek digunakan sebagai panel absorber 

maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 

gambar 4.7. Bahan G STC 21 sebagai berikut. 

Tabel 4.18. Hasil pengukuran transmission loss bahan G 
Frekuensi (Hz) TTB 1 (dB) TTB 2 (dB) TL (dB) = 

TTB1-TTB2 

125 115.37 53.5057 72.8213 

160 120.003 67.021 61.469 

200 121.901 73.1078 50.7222 

250 90.1209 64.6055 28.8368 

315 122.477 70.2976 53.7194 

400 121.036 96.1943 26.1537 

500 127.72 99.0261 42.7139 

630 122.69 77.2338 46.4032 

800 116.659 71.9588 44.3262 

1000 125.435 84.2107 41.5503 

1250 84.0928 70.0698 17.9496 

1600 125.683 75.6025 48.9405 

2000 121.182 88.2421 31.2879 

2500 121.465 74.4543 44.2527 

3150 122.206 83.0782 35.2728 

4000 114.807 74.4096 35.6454 

Gambar 4.7 menginformasikan hasil plot STC senilai STC 21 

dengan nilai deficiency pada kotak merah sesuai dengan tabel 

4.19 kolom deficiency. 
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Tabel 4.19. Nilai sound transmission class bahan G 
1/3 

Octave-

Band 

Frequency 

(Hz) 

Adjustment 

for Contour 

Level (dB) 

Contour 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficiency 

(dB) 

Max 

Deficiency 

≤ 8 dB 

125 3 5 72.8213 0 OK 

160 3 8 61.469 0 OK 

200 3 11 50.7222 0 OK 

250 3 14 28.8368 0 OK 

315 3 17 53.7194 0 OK 

400 1 20 26.1537 0 OK 

500 1 21 42.7139 0 OK 

630 1 22 46.4032 0 OK 

800 1 23 44.3262 0 OK 

1000 1 24 41.5503 0 OK 

1250 0 25 17.9496 7.0504 OK 

1600 0 25 48.9405 0 OK 

2000 0 25 31.2879 0 OK 

2500 0 25 44.2527 0 OK 

3150 0 25 35.2728 0 OK 

4000 0 25 35.6454 0 OK 

   TOTAL 7.0504 OK 

 
Gambar 4.7. Bahan G STC 21 
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h) Bahan H 

Bahan H merupakan bahan Akasia 0.85; Akasia 0.85 dan 

Akasia 0.85 dimana bahan tersebut merupakan bahan multi 

layer dengan ketebalan masing masing 15 mm, 15 mm dan 15 

mm dengan ketebalan total 45 mm. Bentuk spesifikasi bahan 

sesuai dengan tabel 4.3 tentang bahan panel akasia dan untuk 

spesifikasi parameter materialnya sesuai dengan tabel 4.4 

memiliki nilai sound transmission class 36 dengan hasil 

pengukuran pada tabel 4.20 dan data transmission loss yang 

disajikan pada tabel 4.21. 

Tabel 4.20. Hasil pengukuran transmission loss bahan H 
Frekuensi (Hz) TTB 1 (dB) TTB 2 (dB) TL (dB) = 

TTB1-TTB2 

125 114.893 62.3748 70.4672 

160 118.349 75.3066 57.3823 

200 119.812 79.1256 45.9546 

250 97.9138 69.614 33.3911 

315 125.434 75.2763 58.3235 

400 121.245 96.2582 54.1326 

500 128.744 101.053 43.9879 

630 123.011 70.4946 58.7923 

800 124.86 76.383 52.782 

1000 121.783 81.4902 42.4126 

1250 106.711 62.0406 35.1076 

1600 128.924 88.7199 39.2387 

2000 116.263 70.8968 36.9129 

2500 119.057 81.6798 42.2196 

3150 123.601 82.8983 32.8546 

4000 110.101 91.4617 45.9145 

Perlu diperhatikan pada tabel 4.20 dengan tanda kolom kuning 

dimana nilai transmission loss inilah yang akan digunakan 

dalam penentuan nilai sound transmission class dan 

dimasukkan pada tabel 4.21 kolom TL (dB). 
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Tabel 4.21. Nilai sound transmission class bahan H 
1/3 

Octave-

Band 

Frequency 

(Hz) 

Adjustment 

for 

Contour 

Level (dB) 

Contour 

Level 

(dB) 

TL (dB) 
Deficiency 

(dB) 

Max 

Deficiency 

≤ 8 dB 

125 3 20 70.4672 0 OK 

160 3 23 57.3823 0 OK 

200 3 26 45.9546 0 OK 

250 3 29 33.3911 0 OK 

315 3 32 58.3235 0 OK 

400 1 35 54.1326 0 OK 

500 1 36 43.9879 0 OK 

630 1 37 58.7923 0 OK 

800 1 38 52.782 0 OK 

1000 1 39 42.4126 0 OK 

1250 0 40 35.1076 4.8924 OK 

1600 0 40 39.2387 0.7613 OK 

2000 0 40 36.9129 3.0871 OK 

2500 0 40 42.2196 0 OK 

3150 0 40 32.8546 7.1454 OK 

4000 0 40 45.9145 0 OK 

   TOTAL 15.8862 OK 

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui nilai deficiency 

dengan kolom kuning yang didapatkan dari pengurangan nilai 

TL dengan nilai contour level ≤ 8 dan total deficiency ≤ 32 pada 

kolom biru dengan tanda OK pada kolom deficiency ≤ 8 dB with 

total ≤32 sebagai tanda bahwa nilai yang dimasukkan sesuai 

dan dapat digunakan untuk plot grafik nilai STC pada gambar 

4.8. Nilai deficiency ini digunakan untuk menaikkan nilai 

transmission loss pada grafik 4.8 dengan garis warna orange 

yang berada dibawah garis contour level berwarna biru 

sehingga pada tabel nilai TL yang dikurangkan dengan contour 

level bernilai positif akan bernilai 0 pada kolom deficiency. 

Sesuai dengan tabel 4.21 maka diperoleh sound 

transmission class dari bahan yaitu sebesar 36 dengan 

klasifikasi bahan bagus digunakan sebagai panel absorber 
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maupun diffuser. Data grafik direpresentasikan sesuai dengan 

gambar 4.8. Bahan H STC 36 sebagai berikut. 

 
Gambar 4.8. Bahan H STC 36 

Gambar 4.8 menginformasikan hasil plot STC senilai STC 36 

dengan nilai deficiency pada kotak merah sesuai dengan tabel 

4.21 kolom deficiency. 

4.2.2. Nilai Koefisien Absorpsi 

Nilai koefisien absorpsi digunakan untuk mengetahui kualitas 

akustik seberapa besar nilai tingkat tekanan bunyi yang diserap 

oleh bahan panel akasia sehingga dapat diketahui kualitas bahan 

termasuk kategori absorber atau reflektor sebagai berikut. 

Tabel 4.22. Koeffisien absorpsi bahan  
Bahan Alpha NRC 

125 250 500 1000 2000 4000 

A 0.24 0.27 0.48 0.52 0.49 0.42 0.44 

B 0.00069 0.08 0.15 0.13 0.18 0.18 0.13 

C 0.28 0.37 0.51 0.58 0.52 0.42 0.49 

D 0.33 0.49 0.58 0.62 0.43 0.44 0.53 

E 0.00302 0.05 0.12 0.18 0.18 0.17 0.13 

F 0.21 0.33 0.50 0.57 0.61 0.47 0.50 

G 0.25 0.40 0.51 0.58 0.63 0.56 0.53 

H 0.02 0.17 0.29 0.21 0.23 0.24 0,23 
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Pada tabel 4.22 perlu diperhatikan yaitu nilai noise reduction 

coefficient (NRC) sebagai karakteristik bahan yang dijabarkan 

pada setiap bahannya yaitu sebagai berikut. 

 Bahan A 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.445141 

maka dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi 

peredam bunyi. 

 Bahan B 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.420667 maka 

dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi peredam bunyi. 

 Bahan C 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.499250 maka 

dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi peredam bunyi. 

 Bahan D 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.534112 maka 

dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi peredam bunyi. 

 Bahan E 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.522622 maka 

dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi peredam bunyi. 

 Bahan F 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.507844 maka 

dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi peredam bunyi. 
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 Bahan G 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.535825 maka 

dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi peredam bunyi. 

 Bahan H 

Nilai NRC merupakan nilai Alpha pada frekuensi 250 Hz, 500 

Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz yang digunakan sebagai alpha rata 

rata pada suatu bahan dengan nilai NRC sebesar 0.518366 maka 

dapat diketahui bahwa bahan termasuk semi peredam bunyi. 
 Berdasarkan data yang diperoleh untuk melakukan optimasi 

dipilih bahan yang terbaik dari single layer yaitu sebagai 

absorber bahan A dengan nilai STC 15 dan nilai NRC 0,44 dan 

bahan B dengan nilai STC 28 dan NRC 0,13 dengan 

perbandingan pada material sejenisnya yaitu material F dan E 

yang performansinya lebih buruk. 

  

4.3. Hubungan Parameter Material dan Parameter Akustik 

 Paraeter material yang digunakan merupakan parameter 

yang mempengaruhi bentuk fisis bahan dengan variasi modulus 

young, bending factor, poisson ratio, density dan flow 

resistivity. dimana perubahan berdasarkan lima parameter 

tersebut merupakan perubahan bahan yang akan membentuk 

karakteristik bahan dari sifat - sifat fisis bahan dengan bentuk 

nyata berupa perubahan tebal bahan maupun perubahan 

kekuatan mekanik bahan dengan bentuk perubahan seperti pada 

tabel 4.23. dimana dengan perubahan yang membutuhkan untuk 

dilakukan pemberian tekanan dan regangan yang besar akan 

menyulitkan dalam proses pembuatannya. 

 Sehingga bisa menggunakan parameter lainnya yaitu 

diantaranya adalah variasi rongga, ketebalan bahan, pemberian 

cavity dan tata letak setiap jenis panel yang disusun sebagai cara 

optimalisasi sedangkan parameter akustik dilihat berdasarkan 

nilai sound transmission class dari bahan tersebut sebagai 

bentuk klasifikasi bahan dengan kualitas material akustiknya. 
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Penambahan jumlah dan nilai pada parameter material bahan 

akan berpengaruh pada perubahan parameter akustiknya yang 

dapat diperhatikan pada tabel 4.24. 

Tabel 4.23 Hubungan parameter akustik dan parameter 

material 1 
Besaran Satuan STC Awal STC Akhir Keterangan 

Modulus 

of 

elastisitas 

0,001 GPa  

 

 

 
 

 

28 

 

28 𝜎 = 7,73 

0,247 GPa 28 13 mm 

0,427 GPa 27 𝜀 = 22,47 

Bending 

Factor 

0,01298 28 Tidak ada 

0,02596 28 b = 2 

0,3 28 b = 23 

Density 569,5 kg/m3 27 t = 12,33 

600 kg/m3 28 13 mm 

645 kg/m3 29 t = 13,975 

Flow 
Resistivity 

2835,8 KPa.s/m2 25 𝜀 = 26 

5671,6 KPa.s/m2 28 13 mm 

11342,4 KPa.s/m2 28 𝜎 = 6,17 

Poisson 

Ratio 

0,1 28 𝜎=5  

0,5 28 13 mm 

𝜎 = penambahan tekanan sehingga bahan menjadi n mm 

𝜀 = penambahan regangan sehingga bahan menjadi n mm 

𝑡 = penambahan tebal sehingga bahan menjadi n mm 

𝑏 = kedalaman lendutan pada bahan menjadi n mm 

Keterangan tidak ada merupakan keterangan yang 

memberitahukan bahwa tidak ada perubahan struktur bahan 

pada awal dan 13 mm merupakan panjang awal 

Tabel 4.24 Hubungan parameter akustik dan parameter 

material 2 
No Parameter Ubah Ukuran 

Awal 

Ukuran 

akhir 

STC 

awal 

STC 

akhir 

1 Bentuk rongga Slit Slit 15 15 

2 Kedalaman rongga 2 mm 1,5 mm 15 15 

3 Porosity 78,54 % 71,35 % 15 16 

4 Ketebalan bahan 13 mm 15 mm 15 17 

5 Tata letak A,B A,A,A 15, 28 36 

Pada tabel menunjukkan bahwa tidak ada perubahan terhadap 

nilai STC pada variasi bentuk rongga dengan syarat hanya 
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bentuk saja yang diubah tanpa mengubah nilai volume pada 

rongga tersebut. Kedaalaman rongga digunakan seminimal 

mungkin dengan nilai STC terbaik yaitu diperoleh dengan 

kedalaman rongga 1,5 mm dengan nilai STC yang sama pada 

kedalaman awal 2 mm sesuai dengan tabel 4.27. ketebalan 

bahan material akustik diusahakan setipis mungkin sehingga 

dibatasi dengan geometri ketebalan maksimal 15 mm dan 

diperoleh nilai STC 17 sehingga dapat digunakan geometri 

ketebalan 15 mm bahan A untuk rekomendasi ketebalannya 

sebelum dibawa pada perubahan susunan panel. Susunan panel 

dipilih dengan prioritas nilai STC tertinggi dengan sifat bahan 

sebagai absorber bukan sebagai reflector sehingga didapatkan 

susunan terbaik yaitu dengan susunan bahan A, bahan A, bahan 

A (A,A,A) sesuai dengan tabel 4.32 tentang susunan bahan A 

dan B yang sebelumnya single layer menjadi multilayer untuk 

meningkatkan nilai STCnya dari bahan A STC 15 bersifat 

absorber dan bahan B STC 28 bersifat reflector menjadi STC 

36 bersifat absorber. 

4.4. Data Simulasi 

 Data simulasi awal digunakan untuk validasi bahwa yang 

telah dimodelkan pada software sesuai dengan kondisi lapangan 

bahan sesuai dengan tabel 4.25 sehingga dapat diketahui 

perubahan nilai STC pada hasil pengukuran dan hasil simulasi 

sehingga didapatkan perbedaan STC maupun deviasi antara 

nilai STC pengukuran dan STC simulasi dan dapat digunakan 

untuk melakukan optimasi pada bahan. 

 STC pengukuran 1 merupakan data yang diambil 

menggunakan metode dua microphone dan STC pengukuran 2 

merupakan data yang diambil menggunakan metode empat 

microphone. Kedua pengukuran tersebut terpaut jauh dengan 

error terkecil sebesar STC 12 pada bahan H hingga STC 39 pada 

bahan A hal ini dikarenakan pengambilan data STC pengukuran 

1 menggunakan tabung buatan sendiri tanpa adanya spesifikasi 

yang standard seperti pada pengambilan data STC pengukuran 

2 yaitu dengan standard tabung B&K, kedua adanya banyak 
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loss dengan penggunaan plastisin sebagai tambal celah pada 

sambungan tabung impedansi.sehingga banyak aliran tingkat 

tekanan bunyi yang mengalir keluar tabung sebelum diabsorpsi 

oleh bahan sehingga tingkat tekanan bunyi yang ditangkap oleh 

sensor bukan lagi sebagai tingkat tekanan bunyi transmission 

murni atau sudah terjadi pengurangan sebelum ditransmisikan 

sehingga terjadi error hingga STC 39 pada bahan.  

Tabel 4.25. Perbandingan STC hasil pengukuran dengan 

simulasi 

No Bahan STC 

Pengukuran 1 

STC 

Pengukuran 2 

STC 

Simulasi 

1 A 15 54 15 

2 B 29 56 28 

3 C 31 - 31 

4 D 30 - 32 

5 E 19 56 22 

6 F 12 46 12 

7 G 21 - 35 

8 H 36 48 36 

4.4.1. Data Optimasi Single Layer 

  Simulasi optimasi single layer dilakukan dengan 

mengambil jenis bahan yaitu pada bahan dengan nilai Sound 

Transmission Class terbaik dimana terdapat 2 jenis yaitu bahan 

A dan F sejenis sebagai absorber dan bahan B dan E sebagai 

diffuser dengan demikian dipilihlah bahan A dan B dengan STC 

yang terbaik dari bahan F dan E. Bahan A menggunakan variasi 

bentuk rongga, kedalaman rongga, ketebalan bahan dan 

porosity pada bahan serta cavity hingga penambahan bahan 

elastis sesuai dengan tabel 4.25 bentuk rongga bahan A hingga 

4.30 variasi ketebalan bahan A menunjukkan nilai STC dan 

koeffisien absorpsinya. Optimasi ini dilakukan dengan variasi 

tertentu dengan pertimbangan perubahan nilai koeffisien 

absorpsi dan perubahan nilai sound transmission class dimana 

perubahan parameter koeffisien absorpsi dan sound 
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transmission class ini merupakan bentuk yang menggambarkan 

kualitas material akutik yang dimiliki oleh panel akasia tersebut 

 Bentuk rongga 

Variasi bentuk rongga merupakan perubahan pada fisik bahan 

yang dapat dilakukan dengan mengubah struktur rongga 

sebagai berikut. 

Gambar 4.9. Perubahan bentuk rongga 

Bentuk rongga diubah pada bentuk circle (h) dengan porositas 

yang tetap. Perubahan bentuk rongga bervariasi dapat dilihat 

pada yabel 4.26 dengan perubahan bentuk rongga yang 

bervariasi tidak berpengaruh selama memiliki porositas yang 

sama. 

Tabel 4.26 Bentuk rongga bahan A 

 
Tabel 4.26 menunjukkan bahwa perubahan bentuk tidak 

berpengaruh pada Alpha maupun STC jika memiliki volume 

yang sama pada setiap rongganya. Rongga berbentuk slit dipilih 
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sebagai rongga yang akan digunakan pada optimasi bahan 

dikarenakan bahan sebelumnya sudah rongga berbentuk slit 

sehingga disamakan dengan bentuk realnya.  

Tabel 4.27 Kedalaman slit bahan A 

Kedalaman (mm) Alpha NRC STC 

0.01 0.15 0.15 21 

0.02 0.45 0.45 11 

0.03 0.65 0.65 7 

0.04 0.8 0.8 5 

0.05 0.85 0.85 4 

0.06 0.9 0.9 3 

0.07 0.9 0.95 2 

0.08 0.9 0.95 2 

0.09 0.9 0.95 1 

0.1 0.95 0.95 1 

0.2 0.95 1 0 

0.5 0.95 1 0 

1 0.95 1 0 

1.5 0.45 0.45 15 

2 0.45 0.45 15 

2.5 0.45 0.45 15 

3 0.45 0.45 15 

3.5 0.45 0.45 15 

4 0.45 0.45 15 

4.5 0.45 0.45 15 

5 0.45 0.45 15 

13 0.45 0.45 15 

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa kedalaman cukup 1,5 mm 

sudah mampu menggambarkan bahan pada kondisi terbaik 

dengan Alpha 0,45 dan STC 15. Pada tabel 4.27 menggunakan 

variasi kedalaman rongga dari 0,01 mm hingga tebal 

maksimumnya yaitu 13 mm. 
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Tabel 4.28 Ketebalan bahan A 

 
Tabel 4.28 menunjukkan ketebalan terbaik yaitu 15 mm dengan 

Alpha 0,45 dan STC 17 dikarenakan untuk target single layer 

tebal maksimal 15 mm. Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui 

variasi ketebalan bahan A dengan perubahan dari 0,5 mm yang 

paling tipis hingga tebal maksimal yang telah dirancang yaitu 

setebal 15 mm dimana perubahan ini didasarkan dengan 

perubahan nilai koeffisien absorpsi dan nilai sound 

transmission class. Optimasi ini dilakukan dengan variasi 

tertentu dengan pertimbangan perubahan nilai koeffisien 

absorpsi dan perubahan nilai sound transmission class dimana 

perubahan parameter koeffisien absorpsi dan sound 

transmission class ini merupakan bentuk yang menggambarkan 

kualitas material akutik yang dimiliki oleh suatu bahan material 

akustik dimana pada penelitian kali ini yaitu digunakan dari 

bahan pohon akasia dan limbah pohon akasia sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk menaikkan nilai jual panel akasia dari 

bahan dengan harga rendah dan tidak memiliki nilai menjadi 

bahan yang memiliki nilai jual cukup tinggi. 



84 

Tabel 4.29 Porosity bahan A 

 
Tabel 4.29 menunjukkan porosity terbaik yaitu 71,35 dengan 

nilai Alpha 0,45 dan STC 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.10 Pengaruh porosity terhadap koefisien absorpsi 

Pada gambar 4.10 dapat dilihat bahwa semakin tinggi porosity 

suatu bahan akan semakin tinggi nilai koefisien absorpsinya dan 

semakin tinggi pososity akan membuat panel memiliki nilai 

transmission loss yang semakin rendah sesuai dengan gambar 

4.10 berikut. 
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Gambar 4.11. Hubungan peningkatan nilai porosity terhadap 

penurunan transmission loss 

Sehingga didapatkan bahwa pada kenaikan nilai  porosity dapat 

menaikkan nilai koefisien absorpsi dan menurunkan nilai 

transmission lossnya sehingga perlu diperhatikan agar bahan 

yang telah dibuat tidak menjadi bahan reflektor maupun bahan 

dengan nilai STC yang rendah. 
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Tabel 4.30 Cavity bahan A 

 
Pemberian cavity terbaik yaitu dengan 5,1 mm mampu 

meningkatkan Alpha dan NRC dari 0,45 ke 0,50 dan STC 15 ke 

16. Bahan B menggunakan variasi ketebalan. 

Tabel 4.31 Variasi ketebalan bahan B 

 
Ketebalan yang terbaik yaitu pada 15 mm dengan tebal maksimal 

panel single layer nilai STC 28 sebagai diffuser yang bersifat 

reklektansi. 

 

4.4.2. Data Optimasi Multilayer 

  Optimasi Multilayer diberikan dengan nilai maksimal 

jumlah ketebalan 50 mm dengan perpaduan bahan A dan B 

dengan variasi ketebalan cavity dan cavity ditambahkan elastis 
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elemen sesuai pada tabel 4.31 berdasarkan kombinasi antara 

bahan A sebagai absorber dan bahan B sebagai diffuser, tabel 

4.32 dimana pada tabel tersebut menggunakan variasi 

penambahan air gap dan tabel 4.33 dengan variasi penambahan 

air gap dan elastis elemen untuk meningkatkan nilai sound 

transmission class dari panel yang akan dibuat dimana tabel 

tabel tersebut untuk menunjukkan nilai  Alpha dan STCnya. 

Optimasi ini dilakukan untuk menaikkan nilai sound 

transmission class suatu bahan dari bahan yang berkualitas 

jelek menjadi bahan yang berkualitas baik sesuai dengan 

standar ASTM E-413. 
Tabel 4.32 Kombinasi bahan A dan B 

 
Tabel 4.32 didapatkan kombinasi A,A,A2 merupakan 

kombinasi terbaik dengan menambahkan tebal A dari 13 mm 

menjadi nilai maksimal 15 mm dimana mampu menambahkan 

nilai STC dari 32 menjadi 35 dan tidak merubah karakteristik 

bahan maupun menurunkan kualitas absorpsi bahan dengan 

nilai tetap 0,45. 
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Tabel 4.33 Kombinasi bahan A,A,A2 dengan cavity 

 
Tabel 4.33 didapatkan kombinasi 1,4 merupakan kombinasi 

terbaik dengan menambahkan tebal udara sebesar 1,4 mm. 

dimana mampu menambahkan nilai STC dari 32 menjadi 36 

dan tidak merubah karakteristik bahan maupun menurunkan 

kualitas absorpsi bahan dengan nilai tetap 0,45. 
Tabel 4.34Kombinasi bahan A,A,A2 dengan cavity dan elastis elemen 

 
Tabel 4.34 didapatkan kombinasi terbaik dengan menambahkan 

tebal A dari 13 mm menjadi nilai maksimal 15 mm dimana 

mampu menambahkan nilai STC dari 32 menjadi 40 dan tidak 

merubah karakteristik bahan maupun menurunkan kualitas 

absorpsi bahan dengan nilai tetap 0,45 dengan desain pada 

gambar 4.12. dengan meminimalkan ukurannya dari 50 mm 

menjadi 49,33 mm. 
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Gambar 4.12 Bahan optimasi 

Tabel 4.35 Perubahan nilai STC bahan A 

Tabel 4.35 menjelaskan perubahan nilai STC bahan setelah 

tidak berubahnya nilai koefisien absorpsi bahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Perubahan nilai transmission loss  
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Gambar 4.13 menjelaskan perubahan nilai transmission loss 

bahan setelah optimasi dengan perubahan terkecil tingkat 

tekanan bunyi setelah melalui panel sebesar 8 dB pada frekuensi 

50 Hz hingga 160 Hz hingga >76 dB pada frekuensi 2500 Hz 

keatas tanpa mengubah karakteristik bahan ditandai dengan 

tidak berubahnya nilai koefisien absorpsi bahan sesuai tabel 

4.35 yaitu tetap 0,45. 

4.4.3 Data Perbandingan Optimasi Single Layer 

 Data optimasi ini digunakan untuk mengetahui nilai 

variasi parameter material yang paling berpengaruh pada nilai 

sound transmission class yang ditunjukkan pada tabel 4.35. 

Tabel 4.36 Tabel perbandingan STC dan koefisien absorpsi 

 h merupakan kedalaman rongga (mm) 

 p merupakan porosity bahan (%) 

 f merupakan flow resistivity bahan (KPa.s/m2) 

diketahui sebelumnya kedalaman rongga mula mula 2 mm 

dengan porosity 78,54 % dan flow resistivity sebesar 304 

KPa.s/m2 dengan perubahan pada kotak biru diketahui bahwa 

perubahan yang paling signifikan terjadi dalam perubahan nilai 

porosity bahan yang mampu meningkatkan STC dari 15 

menjadi STC 87 pada porosity 0,01 % dimana sesuai dengan 

teori bahwa semakin kecil porosity akan meningkatkan nilai 

STCnya dan menurunkan nilai koefisien absorpsinya. Namun 

pada hal ini diperlukan bahan dengan nilai koefisien absorpsi 

Awal 

Akhir 
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dengan nilai 𝛼 > 0,4 dengan nilai STC terbaik sesuai dengan 

tujuan ketiga  makan didapatkan nilai porosity 71,35 %, 

ketebalan 15 mm sebagai bentuk ketebalan maksimal yang 

disarankan kedalaman rongga 1,5 mm serta bersifat absorber 

sedangkan dengan tujuan yang hanya mementingkan nilai 

sound transmission class dapat dicapai pada porosity 0,01 dan 

kedalaman 0,01 mm dengan perubahan nilai STC dari 15 

menjadi STC 97 dengan sifat bahan sebagai reflektor. Sehingga 

percobaan ini berhasil untuk meningkatkan nilai sound 

transmission class menjadi STC 17 dengan sifat absorber 

ataupun meningkatkan STC menjadi 97 dan bersifat reflector. 

Sehingga pada desain multilayer gambar 4.12 digunakan untuk 

memaksimalkan nilai sound transmission class dari 15 menjadi 

STC 40 dengan teori tentang ketebalan bahan yang mengatakan 

bahwa semakin tebal bahan akan semakin besar nilai sound 

transmission classnya dengan cara penambahan tebal berupa 

penumpukan bahan pada skala makronya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Nilai sound transmission class terbaik yaitu bahan H 

dengan nilai STC 36 dan yang terburuk yaitu panel F 

dengan nilai STC 12 dan panel dengan sifat absorber 

terbaik yaitu bahan G dengan nilai noise reduction 

coefficient sebesar 0.53 dan panel dengan sifat paling 

reflector yaitu panel E dengan nilai NRC sebesar 0.13 

b. Pengaruh parameter material panel terbesar yaitu pada 

flow rasistivitynya dimana dengan penambahan flow 

resistivity dua kali flow resistivity awal mampu 

menambahkan nilai STC sebesar +3 STC.  

c. Panel dengan parameter akustik terbaik yaitu sesuai 

hasil kombinasi bahan A setebal 14,5 mm, air gap 0,63 

mm, bahan A 29 mm dan rubber 55 sh 5,2 mm dengan 

penambahan nilai STC sebesar 25 STC dari 15 yang 

berkualitas sangat jelek menjadi 40 yang berkualitas 

sangat bagus dengan nilai koefisien absorpsi sebesar 

0,45.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

Perlunya mendapatkan persamaan matematis pada model 

bahan panel dan tidak terikat pada panel akasia, perlunya 

mendapatkan persamaan konversi energi yang menunjang 

adanya reduksi bunyi oleh bahan serta mengetahui persebaran 

bunyi pada bahan. 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 



95 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adjis Adnin, Anthon J. E, A.K Kinardi. 1997. Gelombang 

Ultrasonic untuk Effektifitas Piezoelektrik sebagai 

Penghasil Listrik. Tugas Akhir.Tidak di terbitkan. Binus 

University: Malang. 

ASTM E 1059-98 (1998), Standard Test Method for Impedance 

and Absorption og Acoustical Materials Using Tube, Two 

Microphones and A Digital Frequency Analysis System, 

American Society for Testing and Materials. 

ASTM E 2611-09, Standard Test Method for Measurement of 

Normal Incidence Sound Transmission of Acoustical 

Materials Based on the Transfer Matrix Method, ASTM 

International, West Conshohocken, PA, 2009, 

www.astm.org. 

ASTM E 413-16. Classification for Rating Sound Insulation. 

ASTM International. West Conshohocken. PA. 2016. 

ASTM E 90 – 09. Laboratory Measurement of Airbourne Sound 

Transmission of Building Partition and Elements. halaman 

2. ASTM International. 2009. 

Armstrong Ceiling Systems. (2003). Rx for healthcare speech 

privacy: A balanced acoustical design. Retrieved April 

1,2010,from:http://www.armstrong.com/common/c2002/c

ontent/files/7728 

Atalla, Noureddine dan Jean F. Allard. 2009. Propagation of 

Sound in Porous Media. Chennai : Wiley Publication. 20-

22. 

Barron, M., 2010, Auditorium Acoustics and Architectural 

Design, second edition, Spon Press, New York. 

Bies, D. A. and Hansen, C.H. (1980) Flow resistance 

information for acoustical design. Applied Acoustics, 13, 

357–91. 

https://www.astm.org/
http://www.armstrong.com/common/c2002/content/files/7728
http://www.armstrong.com/common/c2002/content/files/7728


96 

 

Blatt F. J. 1986., Principles of Physics, 2nd edition. Allyn and 

Bacon, Inc., Boston. 

Cox, Trevor J. 2004. Acoustics Absorbers and Diffusers. 

London : Spon Press. hlm.138 

Cox, Trevor J dan Peter D’Antonio. 2017. Acoustics Absorbers 

and Diffusers. London : CRC Press. hlm 115.  

Cutnell J. D. and K.W. Johnson, 1995. Phisics 3rd edition. John 

Wiley & Sons Inc. New York. 

Davenny, B. (2007). Acoustic environment technical brief: 

Green guide for health care™ environment quality credit 

9. Green Guide for Health Care™. Available from 

http://www.gghc.org. 

Doelle, Leslie L. “Akustik Lingkungan”. 1985.Erlangga: 

Jakarta. 

Eldoma A., Awang K. 1999. Site Adaptability of Acacia 

Mangium, Acacia Auriculiformis, Acasia Aulacorcarpa. 

CIFOR Publication. 

Everest, E. Alton. 2009. Master Handbook of Acoustics. The 

McGraw-Hill Companies : New York. Hal 209-210. 

Frauenfelder P. and P. Huber., 1966. Introduction to Physics: 

Mechanics, Hydodynamics, Thermo-dynamics, volume . 

Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 

Massachusetts. 

G. N. Greaves1,2*, A. L. Greer1, R. S. Lakes3 and T. Rouxel4. 

Review Article Naature Material. Poisson Ratio and 

Modern Materals. Published 24 October 2011. 

Hadi, S, Numahara S.T. 1996. Diseases of Spesies and 

Provenances of Acacias in West and South Kalimantan, 

Indonesia. Dalam : OldKMet al., editor. Proceding of an 

InternationalWorkshop held Subanjeriji (South Sumatera), 

28 April – 3 Mei 1996. CIFOR Special Publication. 23-47. 

http://www.gghc.org/


97 
 

Halliday dan Resnick, 1991, Fisika Jilid I, Terjemahan, Jakarta 

: Penerbit Erlangga. 

ISO 9053: (1991) Acoustics-Materials for acoustical 

applications Determination of airflow resistance. 

Kane J. W. and M.M.Sternheim., 1976. terjemahan P. Silaban, 

1991., Fisika, edisi ke tiga. AIDAB dan ITB, Bandung 

Kleiner Mendel. 1978. Electroacoustics. CRC Press : New 

York. Hal 12.  

Kuttruff, H., 2009, Room Acoustics, fifth edition, Spon Press, 

New York. 

Lestari, Selvi Fidia Putri. Studi Penambahan Material 

Kardus sebagai Pengisi Panel Sandwich untuk Menambah 

Insulasi Bunyi pada Kalsiboard sebagai Plafon. 2017. 

Perpustakaan Institute Teknologi Sepuluh Nopember : 

Surabaya 

Mankovsky, V.S., Acoustics of Studios and Auditoria, Focal 

Press, Ltd., 1971. 
Mediastika, Christina E. 2008. Jerami sebaga bahan baku panel 

akustik pelapis dinding. Yogyakarta : Dimensi Teknik 

Arsitektur. 

Nash WA. 1977. Strength of Materials 2nd edition. Great 

Britain : McGraw-Hill Book Company. 

National Research Council 1983 Mangium and other fast-

growing Acacias for the humid tropics. National Academy 

Press, Washington, DC, AS. 

Oflset Naerum. 1986. Noise Control. Hlm 7 – 13. Denmark : 

Naerum Oflset. 

Ola, Frenky Benediktus.2015.Aplikasi Variabel Penyerap 

Bunyi Sederhana untuk Waktu Dengung Frekuensi 

Menengah Atas untuk Auditorium Fakultas Kedokteran 

UGM. Yogyakarta : Jurnal Teknik. 



98 

 

Orlowski, R., 2002, Multi-Purpose Halls and Variable 

Acoustics, Arup Acoustics, St Giles Hall, Cambridge. 

P. K. Tang dan W. A. Sirignano. Theory of a Generalized 

Helmholtz Resonator. 1973. Journal of Sound and 

Vibration : New Jersey 

Parker,K.J. 1983. Ultrasonic Attenuation and Absorption in 

Liver Tissue. Ultrasound Med. Biol. 9,363 – 369. 

Pauly, H and Schwan,H.P. 1971. Mechanism of Absorption of 

Ultrasound in Liver Tissue, J. Acoust. Soc. Am. 50, 692 – 

699. 

Pinyopusarerk, K., Liang, S.B. dan Gunn, B.V. 1993 

Taxonomy, distribution, biology and use as an exotic. 

Dalam: Awang, K. dan Taylor, D. (ed.) Acacia  

RWDI Consulting Engineers (n.d.). Noise and acoustics for 

healthcare design. Technotes, 32. Retrieved March 3, 

2010, from 

http://www.rwdi.com/cms/publications/51/t32.pdf. 

S. Ersoy, and H. Kucuk, Applied Acoustic, 70, 127-134 (2008). 

Sarojo, G. 2002., Fisika Dasar Seri Mekanika. Salemba 

Teknika, Jakarta. 

Satwiko, P., 2009, Fisika Bangunan, edisi I, Andi, Yogyakarta.  

Sears F. W. 1944., terjemahan P. J. Soedarjana, 1986., 

Mekanika, Panas dan Bunyi. Binacipta, Bandung. 

Siswanto, Bambang. 2008. Model Hasil Diameter dan Tinggi 

Hutan Tanaman Damar di Daerah Lumajang, Jawa Timur. 

Mitra Hutan Vol.3 No.2, Juli 2008,93-97.  

Soedojo, P. 2004. Fisika Dasar. Andi Offset, Yogyakarta. 

Souisa Matheus. 2011. Analisis Modulus Elastisitas dan Angka 

Poisson Bahan dengan Uji Tarik. Ambon : Jurnal 

Barekeng. 

http://www.rwdi.com/cms/publications/51/t32.pdf


99 
 

STD ISO 11654, Acoustic-Sound absorbers for use in buildings 

- Rating of sound absorption (The International 

Organization, 1997). 

Stinson, M. R. and Daigle, G. A. (1988) Electronic system for 

the measurement of flow resistance.J. Acoust. Soc. Amer. 

83, 2422–2428 

TEK 13 – 1C. Sound Transmission Class Rating for Concrete 

Masonry Walls. Halaman 1. ASTM International. 2012. 

Tsoumis G. 1991. Science and Technology of Wood (Structure, 

Properties, Utilization). New York: Van Nostrand 

Reinhold. 

Ulrich, R. S., Zimring, C., Zhu, X., DuBose, J., Seo, H., Choi, 

Y., Quan, X., & Joseph, A. 2008. A review of the research 

literature on evidence-based healthcare design. Georgia 

Institute of Technology.  

World Wide Wattle. 2004. Wood Products. http:// 

www.ffp.csiro.au//. Diakses tanggal 6 Februari 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 



BIODATA PENULIS 

 

Penulis dilahirkan di Surabaya pada 

tanggal 14 April 1996 yang merupakan 

anak ke-dua dari dua bersaudara. 

Riwayat pendidikan formal di SDN Suko 

I Sukodono Sidoarjo, SMPN 1 Taman 

Sidoarjo, SMAN 15 Surabaya. Setelah 

lulus SMA penulis menempuh 

pendidikan S1 Teknik Fisika di-ITS.  

Selama menjadi mahasiswa penulis 

cukup aktif dalam beberapa organisasi 

mahasiswa,  seperti Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika dan 

DPM ITS. Penulis mengambil bidang minat vibrasi dan akustik 

sebagai tema tugas akhirnya. Penulis dengan hobi olahraga dan 

mendengar ceramah ini dapat dihubungi di alamat email 

dimasyfs@gmail.com 

  

 

 

 

mailto:dimasyfs@gmail.com

