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REVIEW PENGARUH SERAT ALAM SEBAGAI PENGISI 

PADA KOMPOSIT POLYPROPYLENE TERHADAP SIFAT 

ABSORPSI SUARA MATERIAL  
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NRP : 02511640000125 

Departemen : Teknik Material dan Metalurgi 

Pembimbing I : Ir. Moh. Farid, DEA 

Pembimbing II : Haniffudin Nurdiansah, S.T., M.T. 

 

Abstrak 

Kebisingan merupakan salah satu polusi utama di dunia 

yang dapat mempengaruhi kesehatan psikologis dan fisik 

seseorang, oleh karena itu harus dapat dikontrol. Penggunaan 

komposit serat alam sebagai material absorpsi suara menjadi 

salah satu pilihan. Harga yang terjangkau serta ramah lingkungan 

menjadi kelebihannya. Serat alam terdiri dari beberapa jenis 

dengan karakteristik masing – masing. Oleh karena itu paper 

review ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh serat alam 

sebagai pengisi komposit polypropylene terhadap sifat absorpsi 

suara material. Paper review ini mengulas tiga belas jurnal 

internasional mengenai serat kapuk, serat kenaf, serat jerami dan 

polypropylene. Penggunaan serat alam sebagai pengisi pada 

material komposit polypropylene sangat mempengaruhi sifat 

absorpsi suaranya. Salah satu faktornya adalah jenis serat alam 

yang digunakan. Komposit polypropylene/kapuk dinilai memiliki 

sifat absorpsi suara yang lebih baik dan cocok untuk aplikasi 

otomotif daripada komposit polypropylene dengan serat kenaf atau 

serat jerami. Dimana pada rentang frekuensi 500 – 1000 Hz, 

koefisien absorpsi suaranya mencapai 0,6.  

 

Kata Kunci : Komposit, serat alam, sifat absorpsi suara, 

polypropylene  
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Abstract 

Noise is one of the main pollutions in the world that can 

affect the psychological and physical health of people, therefore it 

should be controlled. The use of natural fiber composites as sound 

absorption material is an option. The price is affordable and 

environmentally friendly are the advantages. Natural fibers consist 

of several types with their respective characteristics. Therefore this 

paper review aims to analyze the effect of natural fibers as filler on 

polypropylene composite for the sound absorption properties of 

material. This paper review consists of thirteen international 

journals about kapok fiber, kenaf fiber, rice straw fiber and 

polypropylene. The use of natural fibers as filler on polypropylene 

composite materials greatly affects the sound absorption 

properties. One of the factors is the type of natural fiber used. 

Composite of polypropylene/cotton is considered to have better 

sound absorption properties than polypropylene composites with 

kenaf or straw fiber. Where in the frequency range of 500-1000 Hz, 

the sound absorption coefficient reaches 0.6. 

 

Keywords : Composites, natural fibres, polypropylene, sound 

absorption properties 
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1BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan global dengan aktivitas yang tinggi 

menyebabkan penurunan kualitas yang cukup besar pada udara. 

Kebisingan yang dihasilkan oleh peralatan, mesin dan kendaraan 

bermotor telah menimbulkan polusi suara. Kebisingan bukan hal 

yang bisa dianggap sepele, jika dialami terus – menerus tentu itu 

akan menjadi bahaya dengan mengancam kesehatan, mengganggu 

tidur dan aktivitas lainnya, serta dapat mempengaruhi respons 

kognitif dan emosional seseorang (Bhagwat & Meshram, 2013). 

Pada umumnya, kebisingan didefinisikan sebagai suara tidak 

diinginkan yang terdengar (Muzet, 2007). Saat ini, telah banyak 

orang yang mulai peduli akan permasalahan tersebut, sehingga 

mulai berusaha untuk mengurangi kebisingan di sekitar mereka. 

Penggunaan material akustik menjadi salah satu pilihan 

untuk mengurangi kebisingan. Terdapat berbagai jenis produk dari 

material akustik, salah satunya adalah material penyerap suara. 

Pada umumnya, bahan yang digunakan pada material penyerap 

suara berupa glasswool atau rockwool yang cukup mahal (Rahman, 

dkk., 2016). Untuk mengatasi hal itu dikembangkanlah berbagai 

jenis material peredam suara yang lebih terjangkau juga lebih 

ramah lingkungan. Pengembangan tersebut melalui pembuatan 

komposit dengan berbagai matriks dan filler atau penguat. 

Komposit adalah material multi-fase yang diperoleh melalui 

penggabungan dari material yang berbeda untuk mencapai sifat - 

sifat yang tidak dapat dicapai oleh komponen individual itu sendiri. 

Namun komposit bukan material multi-fase di mana fase yang 

berbeda terbentuk secara alami oleh reaksi, transformasi fase, atau 

fenomena lainnya (Deborah, 2010) 

Komposit terdiri dari matriks dan reinforcement, salah satu 

bentuk reinforcement yang paling sering digunakan berupa serat. 

Serat memiliki dua jenis yaitu serat sintetis dan serat alam. Pada 

aplikasi penyerap suara, serat alami banyak digunakan karena 
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sifatnya yang dapat menyerap suara lebih baik daripada material 

sintetis. Serat alami merupakan serat yang dapat langsung 

didapatkan dari hewan atau tanaman. Beberapa serat alam dengan 

kemampuan menyerap suara tebaik, diantaranya jute, rami, bambu 

dan sabut kelapa. Tetapi penambahan terlalu banyak serat juga 

tidak baik karena dapat menurunkan sifat mekaniknya. Oleh karena 

itu perlu didampingi matriks yang memiliki kemampuan menyerap 

suara dan sifat mekanik yang baik untuk menghasilkan material 

absorpsi suara berkualitas. Matriks polimer menjadi pilihan, selain 

memiliki kemampuan menyerap suara yang baik, polimer juga 

memiliki sifat mekanik yang mendukung. Beberapa polimer yang 

umum digunakan sebagai matriks diantaranya, polyester, 

polypropylene, dan polyethylene. Gabungan antara serat alam dan 

polimer ini diharapkan dapat menghasilkan material akustik 

dengan nilai koefisien serap suara yang tinggi. Melalui penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh dari serat alam sebagai 

pengisi pada komposit polypropylene.  

1.2 Perumusan Paper Review 

Masalah yang terdapat pada paper review ini yaitu, 

bagaimana pengaruh serat alam sebagai pengisi pada komposit 

polypropylene terhadap koefisien absorpsi suara material?  

1.3 Batasan Paper Review 

Batasan masalah yang digunakan pada paper review ini 

antara lain: 

1. Review ini tidak membahas mengenai pengaruh perbedaan 

ukuran dan bentuk serat pada komposit. 

2. Review ini tidak membahas mengenai pengaruh perbedaan 

metode  penyusunan serat dan metode pembuatan komposit. 

3. Review ini tidak mebahas mengenai pengaruh perlakuan 

pada serat alam.  

4. Review ini tidak mebahas mengenai pengaruh ketebalan pada 

bahan dan komposit.  
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1.4 Tujuan Paper Review 

Tujuan dari paper review ini adalah menganalisa pengaruh 

serat alam sebagai pengisi pada komposit polypropylene terhadap 

koefisien absorpsi suara material. 

1.5 Manfaat Paper Review 

Dengan dilakukannya paper review ini, diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai pengaruh serat alam terhadap 

kemampuan absorpsi suara material komposit polypropylene. 

Sehingga nantinya dapat dikembangkan dan menjadi referensi 

untuk penelitian – penelitian selanjutnya.  
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2BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Material Komposit 

Menurut buku Mechanics of Composite Materials, komposit 

adalah material yang terdiri dari kombinasi dua atau lebih unsur 

pokok yang digabungkan pada level makroskopik dan tidak larut 

satu sama lain (Kaw, 2006). Komposit bukan material multi-fase 

di mana fase yang berbeda terbentuk secara alami oleh reaksi, 

transformasi fase, atau fenomena lainnya (Deborah, 2010). 

Komposit memiliki sifat yang lebih baik daripada komponen 

individualnya. Beberapa kelebihan dari komposit adalah memiliki 

kekuatan dan kekakuan tinggi serta ringan. Sifat yang dimiliki 

komposit tersebut dipengaruhi oleh jenis, ukuran, distribusi 

penguat dan interaksi antara material pembentuknya. Oleh karena 

itu tidak semua komposit memiliki sifat yang sama persis dengan 

material pembentuknya (Sulistijono, 2012).  

Bahan pembentuk komposit terdiri dari fase penguat 

(diskontinyu) dan fase matriks (kontinyu). Fase penguat biasanya 

berupa serat dan partikel (Hirmaz, 2017). Bahan penyusun tersebut 

tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai sifat yang diinginkan. 

Seperti pada industri kelautan yang membutuhkan komposit yang 

tidak mudah terkorosi seperti logam dan tidak mudah lapuk seperti 

kayu untuk mencegah korosi pada kapal. Selain digunakan pada 

industri kelautan, komposit juga digunakan di industri pesawat 

terbang, otomotif, konstruksi dan olahraga karena memiki 

beberapa kelebihan, yaitu memiliki berat yang ringan, kekuatan 

dan kekakuan yang baik, tahan terhadap korosi dan mudah 

dibentuk mengikuti design. Namun komposit tidak tahan terhadap 

suhu tinggi dan sulit untuk diperbaiki bila terjadi kerusakan 

(Campbell, 2010).  

2.1.1 Pengisi pada Komposit 

Pengisi atau bisa disebut juga filler adalah bahan pengisi 

dalam pembuatan komposit, biasanya berupa serat atau partikel. 

Namun yang paling  sering digunakan adalah serat, karena partikel 
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atau serpihan tidak seefektif serat yang memiliki banyak jenis 

bahan dengan kekuatan dan kekakuan yang tinggi (Gibson, 2016). 

Tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat 

yang digunakan, karena tegangan yang dikenakan pada komposit 

mulanya diterima oleh matrik akan diteruskan kepada serat, 

sehingga serat akan menahan beban sampai beban maksimum. 

Oleh karena itu, sifatnya harus kuat dan dapat menutupi 

kekurangan dari matriksnya (Kaw, 2006). 

Pemilihan serat sebagai penguat atau pengisi pada komposit 

perlu memerhatikan beberapa hal, diantaranya jenis serat, jumlah 

serat, orientasi serat, panjang serat, model atau bentuk serat dan 

komposisi serat karena faktor – faktor tersebut dapat memengaruhi 

karakteristik komposit seperti densitas, kekuatan tarik, modulus 

elastisitas, konduktivitas termal dan listrik serta biaya produksi 

komposit (Mallick, 2007). Kekuatan komposit bergantung pada 

serat yang digunakan, baik jenis maupun ukurannya. Hal ini 

dikarenakan tegangan yang diberikan pada komposit mulanya 

diterima oleh matrik yang kemudian diteruskan ke serat sehingga 

serat akan menahan beban maksimum dari tegangan tersebut.  

Serat dapat dibedakan dua tipe, yaitu serat sintetik dan serat 

natural (alami). Serat sintetik terbuat dari logam, keramik atau 

polimer seperti serat kaca (fiberglass) dan serat karbon. Serat alam 

terbuat dari bahan – bahan nabati seperti aren, serabut kelapa, 

pelepah pisang, dan lain – lain. Pada umumnya serat sintetik 

digunakan sebagai penguat, sedangkan serat alam digunakan 

sebagai pengisi (filler). Penguat tidak selalu berfungsi untuk 

meningkatkan sifat mekanik komposit tetapi juga dapat untuk 

meningkatkan sifat fisik komposit (Sulistijono, 2012). 

2.1.2 Matriks pada Komposit 

Matriks merupakan fasa dominan pada susunan komposit 

yang mengikat yang memiliki peran sebagai pengikat dan 

pelindung serat dari kerusakan yang ditimbulkan dari luar. Oleh 

karena itu matriks memiliki sifat mekanik yang baik, diantaranya 

ulet dan kuat (Sulistijono, 2012). Pada umumnya matriks berasal 
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dari bahan polimer atau logam. Matriks juga berfungsi sebagai 

pelapis serat. Umumnya matriks terbuat dari bahan-bahan lunak 

dan liat. Pemilihan bahan untuk digunakan sebagai matriks 

memainkan peranan penting dalam menentukan sifat mekanik dan 

sifat komposit. Gabungan matriks dan serat menghasilkan 

komposit yang mempunyai kekuatan dan kekakuan yang lebih 

tinggi (Gibson, 2016). 

Menurut Tuttle (2004) fungsi lain matriks pada komposit, 

yaitu:  

1) Sebagai pemberi bentuk fisik komposit 

2) Sebagai pelindung serat dari lingkungan seperti bahan – 

bahan kimia atau kerusakan mekanis seperti abrasi  

3) Sebagai pengikat serat agar menyatu dengan matriks 

4) Sebagai media yang mentransfer dan mendistribusikan 

kembali tegangan atau beban antara serat dan matriks. 

2.1.3 Klasifikasi Komposit 

Menurut Callister & Rethwisch (2014) komposit dapat 

dibagi menjadi beberapa klasifikasi seperti pada Gambar 2.1. 

Gambar 2. 1 Klasifikasi komposit (Callister & Rethwisch, 2014). 
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1) Komposit Partikel 

Komposit partikel tersusun dari matriks dan penguat yang 

berbentuk partikel, seperti pada Gambar 2.2. Penguat bentuk 

partikel ini kurang efektif karena terlalu bersifat brittle. 

Gambar 2. 2 Komposit partikel (Sulinan, 2008) 

2) Komposit Serat 

Komposit serat tersusun dari matriks polimer atau logam dan 

penguat serat atau fiber, seperti pada Gambar 2.3. Umumnya 

jenis komposit ini memiliki sifat mekanik yang baik, seperti 

kekuatan yang lebih baik daripada komposit partikel.  

 

Gambar 2. 3 Komposit serat (Sulinan, 2008) 

3) Komposit Laminat  

Komposit ini tersusun dari beberapa lapisan lamina 

berpenguat serat atau partikel atau logam atau lembar tipis 

atau kombinasi atau lamina – lamina berbeda lainnya. Sifat 

mekanik dari komposit laminat beragam, sesuai dengan 

orientasi, ketebatan, dan jumlah tumpukan tiap layernya. 

Kelebihan dari komposit ini adalah memiliki kekuatan yang 

tinggi dengan berat yang ringan sehingga nyaman digunakan 

juga lebih tahan lama. 
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Berdasarkan bentuk penyusunya, komposit dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain: 

1) Polymer Matrix Composite (PMC)  

Komposit ini menggunakan polimer sebagai matriksnya 

dengan serat sebagai pengisi atau penguat. PMC memiliki 

kekakuan dan kekuatan spesipik yang tinggi serta lebih 

ringan dari material konvensional. Metal Matrix Composite 

(MMC) adalah salah satu jenis komposit dengan matrik 

berupa logam, yang memiliki kuat tekan dan geser yang 

baik, tidak mudah terbakar dan tidak menyerap kelembaban 

(Gibson, 2016). Penggunaan material komposit polimer 

sebagai pengganti logam dan karbon telah banyak 

diaplikasikan karena memiliki sifat mekanik dan sifat fisika 

yang cukup baik, seperti tahan korosi, sebagai isolator panas 

dan suara (Sirait, 2010).  

2) Metal Matrix Composite (MMC)  

MMC menggunakan logam yang ulet sebagai matriksnya 

sehingga dapat digunakan pada suhu tinggi. Selain itu, 

MMC juga memiliki kuat tekan dan geser yang baik, tidak 

mudah terbakar dan tidak menyerap kelembaban (Gibson, 

2016). Penggunaan material komposit dengan matriks 

polimer sebagai pengganti logam dan karbon telah banyak 

diaplikasikan karena memiliki sifat mekanik dan sifat fisika 

yang cukup baik, seperti tahan korosi, sebagai isolator panas 

dan suara (Sirait, 2010). 

3) Ceramic Matrix Composite (CMC)  

Komposit jenis ini menggunakan matriks dari keramik 

sehingga lebih tahan terhadap oksidasi dan juga kerusakan 

pada temperatur tinggi. Biasanya CMC digunakan sebagai 

komponen mobil dan juga turbin gas. CMC juga memiliki 

dimensi yang lebih stabil dari pada logam, mempunyai 

karekteristik permukaan yang tahan arus, daya tahan 

terhadap kimia yang tinggi dan tahan terhadap korosi 

(Gibson, 2016). 
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2.2 Polypropylene 

Polypropylene (PP) adalah salah satu jenis dari polimer 

termoplastik. Polypropylene banyak digunakan dalam berbagai 

aplikasi karena memiliki sifat – sifat mekanik yang baik salah 

satunya yaitu kekuatan bending sebesar 92,283 MPa 

(Naqsyabandi, 2014). Polypropylene tahan terhadap suhu tinggi, 

resistensi kimia dan memiliki kepadatan yang rendah. Namun 

polimer ini memiliki modulus elastisitas yang rendah, sifat 

fisiokimia yang kurang baik, dan resistensi termal rendah. Untuk 

mengatasi keterbatasan ini, biasanya polypropylene dikombinasi 

dengan bahan lain seperti pengisi atau coupling agent untuk 

meningkatkan sifatnya dan meningkatkan kesesuaiannya untuk 

aplikasi sesuai dengan yang diinginkan. Penambahan pengisi ini 

ditujukan bukan hanya untuk mengisi matriks polypropylene 

dengan partikel - partikel kecil, tetapi juga untuk memodifikasi 

tekstur matriks agar menghasilkan interaksi yang kuat antara 

molekul polypropylene dengan partikel zat penguat selama 

pemrosesan (Bukit, 2012). Karakteristik polypropylene 

ditunjukkan pada Tabel 2.1.  

 

Tabel 2. 1 Karakteristik polypropylene (Shubhra, dkk., 2013). 

Karakteristik Satuan Besaran 

Densitas g/cm3 0,91- 0,94 

Kekuatan tarik Psi (Pound/sq.in.) 3200-5000 

Penyerapan air, 24 jam % 0.01 

Elongasi % 3-700 

Titik pelunakan, Tg °C 140-150 

Titik leleh, Tm °C 160-166 

Ekspansi termal 10-5 in/in.°C 5.8-10 

 

Oleh karena itu, polypropylene memiliki titik transisi gelas 

yang tinggi, ketahanan terhadap tekanan untuk tertekuk yang 

cukup baik, penyerapan air yang rendah, ketahanan listrik yang 

baik, ringan, dimensi yang stabil, kekuatan impak tinggi dan sifat 
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tidak toksisitas. Sifat – sifat tersebut menjadikan polypropylene 

sering digunakan sebagai matriks dalam pembuatan komposit 

(Shubhra, dkk., 2013). 

Polypropylene memiliki tiga struktur yang berbeda – beda 

sesuai dengan posisi relatif gugus metil satu sama lain di dalam 

rantai utama polimernya seperti pada Gambar 2.4. Antara lain: 

1) Isotaktik: gugus metil terletak di satu sisi dari rantai utama 

polimer. 

2) Ataktik: susunan kelompok metil tidak teratur. 

3) Sindiotaktik: gugus metil bergantian di kedua sisi rantai 

utama (Maddah, 2016). 

 

Gambar 2. 4 Struktur polypropylene (Hagen, dkk., 2002) 

 

Penggunaan polypropylene pada aplikasi otomotif, pada 

umumnya digunakan sebagai bahan pembuat interior pada mobil 

kelas menengah seperti dashboard, door trim dan langit – langit 

mobil. Selain dari bahan polypropylene murni, komposit 

polypropylene dengan serat sintetis maupun serat alam juga telah 
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banyak digunakan. Seperti polypropylene/fiberglass sebagai 

dashboard pada BMW, polypropylene/kenaf/rami sebagai door 

trim pada Ford dan polypropylene/kenaf sebagai door trim pada 

Mazda (Akampumuza, dkk., 2016).  

2.3 Serat Alam 

Serat alam adalah serat yang diperoleh langsung dari alam, 

biasanya berupa serat organik yang berasal dari tumbuh - 

tumbuhan dan binatang. Pada review ini digunakan serat kapuk 

dengan densitas 0,29 g/cm3, serat kenaf yang memiliki densitas 

1,0089 g/cm3, dan serat jerami dengan densitas sebesar 0,041 

g/cm3.  

Serat alam terdiri dari beberapa unsur kimia, diantaranya:  

1. Selulosa  

Selulosa adalah salah satu komponen penyusun dinding sel 

tanaman, dimana pada dinding sel tanaman dapat 

terkandungan selulosa sekitar 35-50% dari berat kering 

tanaman. Selulosa merupakan polimer glukosa dengan 

ikatan β-1,4 glukosida dalam rantai lurus (Perez, dkk., 

2002). Selulosa memiliki sifat yang sulit terdegradasi baik 

secara kimia maupun mekanis (Devi, dkk., 2019). Rumus 

molekul selulosa adalah (C6H10O5)n dengan struktur kimia 

seperti pada Gambar 2.5.  

 

 

Gambar 2. 5 Struktur kimia selulosa (Mohanty, dkk., 2005) 
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2. Hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan kumpulan polisakarida yang 

bersifat heterogen atau bisa disebut juga sebagai 

heteropolisakarida. Hemiselulosa memiliki fungsi yang 

sama seperti selulosa yaitu sebagai penyokong dinding sel 

pada tanaman. Namun tidak seperti selulosa yang sulit 

terdegradasi, hemiselulosa mudah dihidrolisis oleh asam 

(Daulay, 2009). Rumus molekul hemiselulosa yaitu 

(C5H10O2)n.  

3. Lignin 

Lignin merupakan salah satu jenis polimer yang memiliki 

uni fenilpropana. Pada tumbuhan, kandungan lignin 

merupakan yang terbanyak kedua setelah selulosa (Daulay, 

2009). Fungsi lignin adalah sebagai bahan perekat selulosa 

yang membuat tanaman menjadi kuat. Kebalikan dari 

selulosa yang tahan terdapat degradasi, lignin sangat resisten 

terhadap degradasi, baik secara biologi, enzimatis, maupun 

kimia. Rumus molekul lignin adalah (C9H10O2(OCH3)n) 

dengan struktur kimia seperti pada Gambar 2.6.  

 

 

Gambar 2. 6 Struktur kimia lignin (Mohanty, dkk., 2005) 
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Pada dinding sel tanaman, selulosa berasosiasi dengan 

hemiselulosa dan lignin, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

2.7.  

 

 

Gambar 2. 7 Penampakan selulosa, hemiselulosa, dan lignin 

pada serat alam (Isroi, 2011) 

 

Serat alam memiliki sifat hidofilik yang menyebabkan serat 

alam memiliki gaya adhesi antara serat dan matriks bernilai rendah 

(Faruk, dkk., 2012). Oleh karena itu dibutuhkan perlakuan 

terhadap serat alam, salah satunya dengan proses alkalisasi. Proses 

alkalisasi adalah salah satu proses perlakuan secara kimia yang 

bertujuan untuk menghilangkan kandungan lignin dan pengotor 

pada permukaan serat. Proses ini akan menjadikan permukaan serat 

lebih kasar yang disebabkan oleh perubahan ikatan hidrogen dalam 

struktur jaringan serat (Pratama, dkk., 2017). Reaksi yang terjadi 

selama proses alkalisasi ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

Lignin 
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Gambar 2. 8 Reaksi pada proses alkalisasi (Sultoni, dkk., 2017) 

 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan serat alam 

dipilih sebagai pengganti serat sintetis, salah satunya adalah 

struktur serat alam yang berpori dinilai dapat menetralisir ketidak 

nyamanan seperti panas serta bising yang ditimbulan oleh mesin, 

sistem pembuangan, roda gigi dan lain – lain sehingga akan 

menciptakan kualitas yang lebih baik bagi penumpang (Lee, dkk., 

2011). Selain itu, menurut Nordin (2016) porositas pada serat alam 

tersebut juga dapat meningkatkan koefisien absorpsi suara 

material. Dimana ketika gelombang suara masuk ke dalam material 

dan mengenai pori – porinya, partikel udara di dalamnya akan 

bergetar. Sehingga menimbulkan gesekan pada dinding pori – pori 

yang menyebabkan energi akustik berubah menjadi energi panas 

(Farid, dkk., 2018).  

Berdasarkan bahan pembentuknya, serat alam dapat 

diklasifikasikan menjadi selulosa atau lignoselulosa dan protein 

(organik) dan mineral fiber (anorganik) seperti pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2. 9 Klasifikasi serat alam (Bismarck, dkk., 2005) 
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Serat alam memiliki komposisi kimia dan sifat fisika yang 

berbeda – beda tergantung dengan jenis seratnya, seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.  

 

Tabel 2. 2 Komposisi kimia serat alam (Mwaikambo, 2006; 

Meiwu, dkk., 2010; Pratiwi, dkk., 2016) 

Jenis Serat 
Selulosa 

(wt%) 

Hemiselulosa 

(wt%) 

Lignin 

(wt%) 

Pektin 

(wt%) 

Abaka 61 – 64 21 12 0.8 

Ampas 

Tebu 
32 – 48 21 

19.9 – 

24 
10 

Pisang 60 – 65 6 – 19 5 – 10 3 – 5 

Bambu 26 – 43 15 – 26 21 – 31 - 

Sabut 

Kelapa 
46 0.3 45 4 

Katun 82 – 96 2 – 6 0.5 – 1 5 – 7 

Linen 60 – 81 14 – 19 2 – 3 0.9 

Rami 70 – 92 18 – 22 3 – 5 0.9 

Jute 51 – 84 12 – 20 5 – 13 0.2 

Kapuk 64 - 13 - 

Kenaf 44 – 57 21 15 – 19 2 

Phormium 67 30 11 - 

Nanas 80 – 81 16 – 19 
4 .6 – 

12 
2 – 3 

Rami 68 – 76 13 – 15 0.6 – 1 1.9 – 2 

Sisal 43 – 78 10 – 13 4 – 12 0.8 – 2 

Kayu 45 – 50 23 – 30 27 2 – 2.5 

Jerami 37,71 21,99 16,62 - 
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Tabel 2. 3 Sifat fisika serat alam (Mwaikambo, 2006) 

Jenis Serat 
Diameter 

(µm) 

Panjang 

(mm) 

Aspek 

Rasio 

(l/d) 

Sudut 

Mikro- 

fibril 

(ꝋ) 

Kepa-

datan 

Massal 

(kg/m3) 

Moisture 

Regain 

(%) 

Abaka 
17-

21.4 
4.6-52 257 - 

1500 14 

Ampas 

Tebu 
20 1.7 - - 

550-

1250 

- 

Pisang - 2-3.8 - 11-12 
1300-

1350 

- 

Bambu 10-40 2.7 - - 1500 - 

Sabut 

Kelapa 

16.2-

19.5 

0.9-

1.2 
64 39-49 

1250 13 

Katun 
11.5-

17 
20-64 2752 20-30 

1550 8.5 

Linen 
17.8-

21.6 

27.4-

36.1 
1258 5 

1400-

1500 

12 

Rami 
17-

22.8 

8.3-

14.1 
549 6.2 

1400-

1500 

12 

Jute 
15.9-

20.7 

1.9-

3.2 
157 8.1 

1300-

1500 

17 

Kapuk 15-35 
Aug-

32 
724 - 

384 10.9 

Kenaf 
17.7-

21.9 
2-2.7 119 - 

1220-

1400 

17 

Phormium 
15.4-

16.4 
5-5.7 337 - 

- - 

Nanas 20-80 - - 6-14 
1520-

1560 

- 

Rami 
28.1-

35 

60-

250 
4639 - 

1550 8.5 

Sisal 
18.3-

23.7 

1.8-

3.1 
115 10-22 

1300-

1500 

14 
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Dibandingkan dengan serat gelas dan karbon, serat alam 

memiliki beberapa kelebihan, antara lain (Mallick, 2007):  

1) Biodegradable dan membutuhkan sedikit energi dalam 

proses produksi sehingga ramah lingkungan. 

2) Memiliki densitas yang lebih rendah di sekitar 1,25 – 1,5 

gram/cm3. 

3) Memiliki nilai koefisien absorpsi suara yang lebih tinggi. 

4) Lebih murah. 

5) Beberapa jenis serat alam memiliki perbandingan modulus – 

berat yang lebih besar. 

Namun serat alam memiliki beberapa kelemahan, sebagai 

berikut:  

1) Kekuatan tarik relatif kecil. 

2) Memiliki titik leleh dan penyerapan air yang rendah. 

3) Mengalami degradasi pada suhu tinggi (lebih dari 200oC) 

yang dapat menyebabkan timbulnya bau, perubahan warna, 

pelepasan volatile dan penurunan sifat mekanik.  

2.4 Gelombang dan Suara  

Gelombang adalah getaran dalam ruang dan waktu. 

Gelombang memanjang dari satu lokasi ke lokasi lain. Bentuk 

gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.10, titik tinggi disebut 

puncak, dan titik rendah adalah palung. 

Gambar 2. 10 Bentuk gelombang (Hewitt & Hewitt, 2017) 
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Garis putus-putus lurus mewakili posisi keseimbangan, atau 

titik tengah dari getaran. Istilah amplitudo mengacu pada jarak dari 

titik tengah ke puncak (atau ke palung) dari gelombang. Jadi 

amplitudo sama dengan perpindahan maksimum dari 

kesetimbangan. Suara yang keras memiliki amplitudo gelombang 

yang lebih besar daripada suara yang lebih lembut. Panjang 

gelombang dari suatu gelombang adalah jarak dari puncak satu 

puncak ke puncak berikutnya (Hewitt & Hewitt, 2017). 

Berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal adalah gelombang 

yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarnya. 

Contohnya gelombang pada tali, gelombang permukaan air, 

gelombang 9 cahaya. Gelombang longitudinal merupakan 

gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarnya. 

Contohnya gelombang suara dan gelombang pada pegas.  

Suara adalah penyebaran getaran melalui media material - 

padat, cair, atau gas. Jika tidak ada media yang bergetar, maka 

tidak ada suara karena suara tidak bisa bergerak dalam ruang 

hampa (Halliday, dkk., 2010). Apabila suara yang dipantulkan 

melewati batas penerimanya, maka suara tersebut akan terbagi 

menjadi dua, yaitu sebagian ditransmisikan atau diteruskan dan 

sebagian lagi direfleksikan atau dipantulkan (Giancoli, 2013). 

Menurut Yasid, dkk. (2016) pada frekuensi antara 20 Hz hingga 

20kHz (audiosonic) merupakan rentang frekuensi yang dapat 

didengar oleh manusia. Sedangkan gelombang suara yang 

memiliki frekuensi di bawah 20 Hz disebut dengan gelombang 

infrasonic suara ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, 

laba-laba, gajah, dan anjing dan gelombang suara dengan frekuensi 

di atas 20.000 Hz disebut dengan gelombang ultrasonic yang dapat 

didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba.  

2.5 Material Absorpsi Suara 

Terdapat tiga kondisi ketiga suara mengenai material, yaitu 

suara dipantulkan, diserap dan ditranmisikan yang diilustrasikan 

seperti pada Gambar 2.11. Dimana Einc merupakan energi suara 
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yang datang, Etran adalah energi suara yang ditranmisikan, Eabs yaitu 

energi suara yang diserap dan Eref merupakan energi suara yang 

dipantulkan (Chelidze, 2018).  

 

 

Gambar 2. 11 Ilustrasi kondisi suara ketika mengenai material 

(Chelidze, 2018) 

 

Material yang dapat menyerap suara yang datang ketika 

gelombang suara mengenai material tersebut merupakan material 

pengabsorpsi suara atau material penyerap suara. Material 

penyerap suara dapat dipasang pada dinding, lantai dan plafon dari 

sebuah ruangan. Material - material tersebut dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga yaitu:  

1) Material berpori adalah sebuah material yang memiliki pori-

pori yang saling berhubungan. Material penyerap jenis ini 

yang paling banyak digunakan adalah fiber board, selimut 

akustik, dan acoustic tiles. Karena memiliki pori – pori yang 

kecil bahan berpori bermanfaat untuk menyerap bunyi pada 

frekuensi tinggi di atas 1000 Hz (Mediastika, 2005). 
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2) Penyerap panel terbuat dari lembaran-lembaran atau papan 

tipis yang mungkin saja tidak memiliki permukaan yang 

berpori. Penyerap panel ini cocok untuk menyerap bunyi 

yang berfrekuensi rendah. Penyerap panel dipasang pada 

dinding dan plafon, pemasangannya tidak menempel pada 

elemen ruang secara langsung tetapi dengan jarak tertentu 

(berisi udara). Pada saat gelombang bunyi datang 

menumbuk panel, panel akan ikut bergetar sesuai dengan 

frekuensi gelombang bunyi yang datang dan selanjutnya 

meneruskan getaran tersebut pada ruang berisi udara di 

belakangnya (Mediastika, 2009). 

3) Resonator rongga atau Helmholtz adalah rongga penyerap 

yang bermanfaat untuk menyerap bunyi pada frekuensi 

khusus yang telah diketahui sebelumnya. Resonator rongga 

terdiri atas sebuah lubang sempit yang diikuti dengan ruang 

tertutup di belakangnya. Penyerapan semacam ini sangat 

efektif bekerja dengan cara menyerap atau menangkap bunyi 

yang datang masuk kedalam rongga tersebut (Mediastika, 

2009). 

Standar koefisien absorpsi suara diatur pada ISO11654, 

seperti pada Tabel 2.4.  

 

Tabel 2. 4 Peringkat absorpsi suara (ISO11654, 1997) 

Peringkat 

absorpsi suara 
αw Keterangan 

A > 0.9 
Penyerapan sangat tinggi 

B 0.8-0.85 

C 0.6-0-75 Penyerapan cukup tinggi 

D 0.3-0.55 Penyerapan baik 

E 0.15-0.25 Hampir tidak menyerap 

Tidak 

teridentifikasi 
< 0.10 Dipantulkan 
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2.6 Aplikasi Absorpsi Suara 

Material absorpsi suara menjadi salah satu kebutuhan 

penting ketika men-design interior sebuah ruangan. Material 

absorpsi suara terdiri atas beberapa macam dengan berbagai bahan 

yang berbeda. Pada umumnya, material absorpsi suara terbuat dari 

bahan polimer ataupun serat sintetis seperti fiberglass. Namun, saat 

ini telah banyak digunakan material berbasis serat alam sebagai 

pengganti serat sintetis pada beberapa aplikasi. Salah satunya 

adalah pada industri otomotif, dimana serat alam digunakan 

sebagai reinforcement pada komposit polimer sebagai panel pintu 

bagian dalam, kursi belakang, panel atap bagian dalam, dashboard, 

door trim, dan sebagainya. Seperti penggantian bahan pada panel 

pintu Audi A3 yang semula terbuat dari acrylonitrile butadiene 

styrene (ABS) menjadi komposit epoksi/rami. Serat rami dipilih 

karena sifat mekaniknya yang baik dan lebih ramah lingkungan 

karena biodegradable. Sebelumnya pada Audi A2 telah digunakan 

door trim dengan komposit poliuretan/rami/sisal. Pada Mercedez 

Benz yaitu komposit epoksi/rami/sisal. Selain itu, jenis serat alam 

lain yang sering digunakan sebagai pengisi pada komposit untuk 

aplikasi otomotif adalah serat kenaf. Pada Lexus, serat kenaf telah 

lama digunakan untuk bahan door trim (Akampumuza, dkk., 

2016).  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan serat alam 

banyak digunakan sebagai bahan pembuatan pada beberapa 

material terutama pada aplikasi otomotif, dimana menciptakan 

material yang ramah lingkungan merupakan faktor utamanya. 

Menurut Profesor Heinrich Flegel, Direktur Teknologi Produksi di 

Daimler Chrysler Research Center Jerman penggunaan serat alam 

mengurangi berat sebesar 10% dan menurunkannya energi pada 

proses produksi sebesar 80% dengan biaya komponen 5% lebih 

rendah daripada komposit dengan fiberglass. Pada aplikasi 

otomotif frekuensi yang digunakan adalah di bawah 1500 Hz. Pada 

frekuensi tersebut kebisingan yang bersumber dari angin, jalan, 

gesekan ban, percakapan manusia dan mesin kendaraan dapat 

dikurangi secara optimal (Zhou, 2014). Nilai absorpsi suara pada 
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material dinyatakan dengan koefisien absorpsi suara (α) yang 

dinyatakan dalam bilangan antara 0 dan 1. Nilai koefisien serapan 

0 menyatakan tidak ada energi bunyi yang diserap dan nilai 

koefisien serapan 1 menyatakan serapan yang sempurna 

(Mediastika, 2009). Menurut penelitian oleh Zent & Long (2007) 

pada 128 sampel uji, material pada aplikasi otomotif yang baik 

memiliki koefisien absorpsi suara pada rentang 0,4 – 0,8.  

Selain digunakan sebagai bahan interior pada otomotif, 

interior bangunan juga memerlukan material absorpsi suara. 

Terutama pada bangunan yang ditujukan sebagai ruang akustik, 

seperti gedung theater dan studio rekaman. Menurut Kho (2014), 

frekuensi yang digunakan pada aplikasi interior bangunan adalah 

di bawah 4000 Hz. Pada Tabel 2.5 ditunjukkan beberapa material 

absorpsi suara yang biasa digunakan pada bangunan beserta 

koefisien absorpsi suaranya.  

 

Tabel 2. 5 Koefisien absorpsi suara pada beberapa jenis bahan 

bangunan (Kho, 2014). 

Material 

Frekuensi (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Acoustic Plaster 0,07 0,17 0,5 0,6 0,65 0,66 

Acoustic Steel 

Deck 150 mm 
0,38 0,64 0,71 0,63 0,47 0,4 

Concrete Block 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 

Gypsum  0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 

Board 13 mm 

Plywood 6 mm 
0,6 0,3 0,1 0,09 0,09 0,09 

Wood Panel 10 – 

13 mm 
0,3 0,25 0,2 0,17 0,15 0,1 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 25 

 DEPARTEMEN TEKNIK MATERIAL FTI ITS 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.7 Pengujian Koefisien Absorpsi Suara 

Pengujian koefisien absorpsi suara dilakukan menggunakan 

metode tabung impedansi dua mikrofon yang berstandard pada 

ASTM E1050. Salah satu rangkaian pengujian yang sering 

digunakan adalah dari Bruel & Kjaer, seperti pada Gambar 2.12.  

Gambar 2. 12 Rangkaian alat uji koefisien absorpsi suara 

impedance tube kit 4206 (Kjaer, 2019) 

 

Rangkaian alat uji tabung impedansi dua mirkofon terdiri 

dari:  

1) Impedance Tube Kit 4206: sebagai tempat pengukuran 

koefisien serapan sampel.  

2) Sound calibrator 4231: sebagai alat kalibrasi mikrofon. 

3) Power amplifier 2735: untuk menguatkan gelombang bunyi. 

4) Acoustic material testing: untuk menganalisa sinyal yang 

diterima mikrofon. 

5) Komputer: untuk mengolah dan menampilkan data 

pengujian. 

Berikut langkah – langkah pada pengujian koefisien 

absorpsi suara:  

1) Menyiapkan material komposit dengan ukuran yang telah 

ditentukan. 
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2) Memasukkan material komposit ke dalam bagian kepala 

tabung impedansi dengan posisi melintang. 

3) Memasang mikrofon pada ujung tabung impedansi. 

4) Menghubungkan amplifier dengan speaker.  

5) Mengatur frekuensi suara pada amplifier dengan frekuensi 

50 Hz – 6400 Hz. Dimulai dari gelombang suara dengan 

frekuensi yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 

6) Mengolah hasil gelombang suara yang ditangkap oleh 

mikrofon.  

Selain itu, koefisien absorpsi suara (α) juga dapat diketahui 

melalui perhitungan matematis, seperti yang dijelaskan dalam 

penelitian oleh Koizumi, dkk. (2002). Ketika suara bergerak dari 

mengenai material, koefisien absorpsi suara dapat didefinisikan 

seperti pada persamaan 2.1. 

α = 1 −
𝑅

𝐼
=

𝐼−𝑅

𝐼
,      (2.1) 

I menjelaskan suara yang datang dan R menjelaskan suara 

yang dipantulkan. Pada kondisi tersebut kecepatan partikel dan 

tekanan suara sama, seperti yang ditunjukkan pada persamaan 2.2 

dan 2.3. 

𝜌𝑖 + 𝜌𝑟 = 𝜌𝑡 ,      (2.2) 

𝑣𝑖 + 𝑣𝑟 = 𝑣𝑡 ,      (2.3) 

Kemudian dapat dipenuhi dengan persamaan 2.4. Dimana, 

ZA = ρA.cA dan ZB = ρB.cB. Sehingga, tekanan suara dapat 

ditunjukkan dengan persamaan 2.5.  

𝜌𝑖

𝑍𝐴
−

𝜌𝑟

𝑍𝐴
=

𝜌𝑡

𝑍𝐵
      (2.4) 

𝑟𝑝 =
𝜌𝑟

𝜌𝑖
=

𝑍𝐵−𝑍𝐴

𝑍𝐵+𝑍𝐴
,     (2.5) 
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R/I sebanding dengan |ρi|2 dan |ρr|2 sehingga dapat 

ditunjukkan pada persamaan 2.6 dan 2.7. Dimana ZA = ρc dan ZB = 

Z dapat digantikan dengan persamaan 2.8 

𝑅

𝐼
=

|𝜌𝑟|2

|𝜌𝑖|2 = |𝑟𝑝|2,     (2.6) 

𝛼 = 1 − |𝑟𝑝|
2

= 1 − |
𝑍𝐵−𝑍𝐴

𝑍𝐵+𝑍𝐴
|2,  (2.7) 

𝛼 = 1 − |
(

𝑍

𝜌𝑐
)−1

(
𝑍

𝜌𝑐
)+1

|2,     (2.8) 

Maka secara sederhana koefiesien absorpsi suara dapat 

dihitung menggunakan persamaan 2.9, dimana 0≤α≤1, 

α =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦

𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦
= 1 − |𝑅|2.  (2.9) 

Persamaan tersebut sama seperti yang dijelaskan pada 

penelitian oleh Chelidze (2018). Dimana Eabs adalah energi suara 

yang diserap dan Eins merupakan energi suara yang datang. 

α =
𝐸𝑎𝑏𝑠

𝐸𝑖𝑛𝑠
                                  (2.10) 

2.8 Sound Pressure Level  

Sound Pressure Level atau Tingkat Tekanan Suara 

merupakan besaran perubahan tekanan pada medium dalam 

keadaan setimbang. Švec dan Granqvist (2018) pada penelitiannya 

menyebutkan bahwa Sound Pressure Level atau biasa disingkat 

SPL adalah salah satu karakteristik penting yang sangat mendasar 

dari suara. SPL dijelaskan dalam satuan desibel (dB) yang 

merupakan perhitungan logaritma dari pengukuran rasio tingkat 

tekanan suara ke tingkat refrensi standar. SPL yang disimbolkan 

sebagai Lp memiliki hubungan logaritmik dengan tekanan suara 
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(p), sehingga dapat dijelaskan seperti persamaan 2.11. Dimana po 

adalah tekanan suara di udara yang nilainya sama dengan 20µPa. 

Tekanan suara 20 μPa sama dengan SPL 0 dB. 

 

Lp  =  20 . 𝑙𝑜𝑔10
𝑝

𝑝𝑜
                            (2.11) 

 

Wang, dkk., (2015) dalam penelitiannya mengenai 

hubungan SPL dengan koefisien absorpsi suara secara 

eksperimental menjelaskan bahwa SPL mempengaruhi koefisien 

absorpsi suara material. Dimana koefisien absorpsi suara material 

meningkat pada frekuensi rendah seiring dengan peningkatan SPL. 

Namun, peningkatan SPL tidak mempengaruhi koefisien absorpsi 

suara material pada frekuensi tinggi. Hal tersebut dikarenakan 

ketika SPL ditingkatankan pada frekuensi rendah terjadi 

peningkatan aliran kecepatan dan permukaan resistensi akustik 

serta reaktansi akustik permukaan meningkat yang menghasilkan 

peningkatan koefisien absorpsi suara pada material. 
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3BAB III 

METODOLOGI 

Penulisan paper review ini disusun berbasis material yang 

terdiri dari 13 jurnal dengan rincian, 3 jurnal mengenai serat kapuk, 

4 jurnal mengenai serat kenaf, 4 jurnal mengenai serat jerami dan 

3 jurnal mengenai polypropylene. Tahapan penulisan paper review 

ini dintujukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

  

Pengaruh serat alam sebagai pengisi pada komposit 

polypropylene terhadap sifat absorpsi suara material 

Bahan dan Pengujian 

Serat alam Polypropylene Pengujian 

SEM dan 

koefisien 

absorpsi 

suara 

Mulai 

 

A 
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Gambar 3. 1 Diagram alir penyusunan paper review 

 

Alur penyusunan paper review ini dimulai dengan 

penentuan topik bahasan kemudian dilanjutkan dengan 

pengumpulan jurnal mengenai komposit polypropylene berbasis 

serat alam yang membahas mengenai koefisien absorpsi suaranya. 

Kesimpulan 

dan saran 

A 

Bagian ruang lingkup pembahasan jurnal 

4 jurnal 

membahas 

mengenai 

serat kenaf 

3 jurnal 

membahas 

mengenai 

serat kapuk 

Pengumpulan data, analisis, dan pembahasan 

Selesai 

 

3 jurnal 

membahas 

mengenai 

polypropylene   

4 jurnal 

membahas 

mengenai 

serat 

jerami 
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Selanjutnya difokuskan pada material dan pengujian yang 

dijelaskan lebih rinci pada Tabel 3.1. Pada review ini diulas hasil 

pengujian SEM untuk mengetahui morfologi material dan uji 

koefisien absorpsi suara untuk menguji sifat absorpsi suara dari 

material menggunakan alat tabung impedansi.  

 

Tabel 3. 1 Rincian material dan pengujian 

Material Pengujian 

Referensi 
Matriks 

Pengisi/Serat 

Alam 
SEM α 

- Kapuk √ - 
Draman, dkk. 

(2014) 

- 

Kapuk 

√ √ 
Xiang, dkk. 

(2013) Kapas 

terdegradasi 

Polypropylene Kapuk - √ 

Veerakumar 

& Selvakumar 

(2012) 

- Kenaf √ √ 
Sambu, dkk 

(2016) 

- Kenaf √ √ 
Lim, dkk. 

(2015) 

- 
Kenaf 

- √ 
Zunaidi, dkk. 

(2017) 
Jerami 

Polypropylene Kenaf - √ 
Hao, dkk. 

(2013) 

- Jerami - - 
Zhang, dkk. 

(2012) 
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Material Pengujian 

Referensi 
Matriks 

Pengisi/Serat 

Alam 
SEM α 

Polypropylene Jerami √ √ 
Jayamani, 

dkk. (2015) 

Polypropylene Jerami 

√ √ 
Jayamani, 

dkk. (2015) 

Unsaturated 

polyester 
Buah Pinang 

Epoxy Luffa 

Zein 

Tandan 

Kosong 

Kelapa Sawit 

Poly lactic 

acid (PLA) 
Sisal 

Polypropylene - √ - 
Liu & Qiu 

(2012) 

Polypropylene 

- - √ 
Mamtaz, dkk. 

(2016) 

Gravelite 

Rubber 

Mineral wool 

High-silica-

sand 

Polypropylene - - √ 

Sikora & 

Turkiewics 

(2010) 

α-koefisien absorpsi suara 

 



 

33 

4BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil  

Serat alam telah banyak digunakan sebagai pengganti serat 

sintetis pada berbagai aplikasi, salah satunya adalah sebagai 

material absorpsi suara. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi sifat absorpsi suara material komposit salah 

satunya adalah jenis pengisi yang digunakan yang akan dibahas 

pada review ini.  

4.1.1 Serat Kapuk 

Salah satu serat alam yang digunakan sebagai pengganti 

serat sintetis adalah serat kapuk. Pada Gambar 4.1 ditunjukkan 

hasil pengujian SEM serat kapuk dengan perbesaran 300x oleh 

Draman, dkk. (2014). Dari hasil uji SEM tersebut dapat diketahui 

bahwa serat kapuk memiliki bentuk tubular panjang. 

 

 

Gambar 4. 1 Hasil uji SEM serat kapuk (Draman, dkk. 2014) 

 

Xiang, dkk. (2013) juga melakukan peneliatian mengenai 

serat kapuk. Pada penelitiannya, digunakan serat kapuk dengan 

karakteristik seperti pada Tabel 4.1. Penelitian tersebut 
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membandingkan morfologi serat kapuk dengan serat kapas 

terdegradasi, seperti pada Gambar 4.2.  

 

Tabel 4. 1 Karakteristik serat kapuk (Xiang, dkk., 2013) 

Diameter 

Serat (µm) 

Ketebalan 

Dinding (µm) 

Panjang 

Serat (mm) 

Porositas 

(%) 

15-23 0,7 10-25 84-99 

 

Gambar 4. 2 Hasil uji SEM serat kapuk (A) dan serat kapas 

terdegradasi (B) (Xiang, dkk., 2013) 
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Selain itu juga dilakukan pengujian koefisien absorpsi 

suara menggunakan tabung impedansi pada frekuensi 125 – 4000 

Hz dengan ketebalan material 60 mm, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.2.  

 

 

Gambar 4. 3 Koefisien absorpsi suara serat kapuk dan serat 

kapas terdegradasi (Xiang, dkk., 2013) 

 

Tabel 4. 2 Koefisien absorpsi suara serat kapuk dan serat kapas 

terdegradasi (Xiang, dkk., 2013) 

Jenis 

Serat 

Kepadatan 

Massal 

(kg/m3) 

Porositas 

(%) 

Koefisien Absorpsi Suara 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 

Kapuk 8,3 97,7 0,117 0,164 0,570 0,948 0,964 0,999 

Kapas 

Terde- 

gradasi 

25 93,2 0,220 0,374 0,542 0,827 0,930 0,984 

42 88,7 0,238 0,298 0,636 0,662 0,861 0,965 

58 84,2 0,188 0,243 0,304 0,520 0,727 0,903 

 

Serat kapuk berbeda dari serat alami lainnya karena 

memiliki lumen yang besar dan dinding sel yang tipis. Dari hasil 

SEM pada Gambar 4.2 (A) dapat diketahui bahwa serat kapuk 

memiliki bentuk seperti pipa berongga besar, hal ini lah yang 

menjadikan serat kapuk memiliki porositas lebih tinggi yaitu lebih 

dari 80%. Sebagai perbandingan, serat kapas terdegradasi 

menunjukkan morfologi yang terkompresi seperti pada Gambar 4.2 
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(B) dan memiliki jumlah porositas yang lebih sedikit. Struktur 

berongga besar yang dimiliki oleh serat kapuk bermanfaat untuk 

disipasi energi akustik. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3, 

serat kapuk memiliki koefisien absorpsi suara yang lebih baik 

mencapai 0,948 pada rentang frekuensi 500 – 1000 Hz. Nilai 

tersebut lebih tinggi daripada serat kapas terdegradasi pada rentang 

frekuensi suara yang sama. Hal ini menunjukkan serat kapuk 

memiliki potensi sebagai material absorpsi suara yang lebih baik 

daripada serat kapas terdegradasi.  

Hal tersebut dikarenakan struktur berongga yang besar dan 

lurus meningkatkan resistensi gesekan antara gelombang suara dan 

serat kapuk sehingga menghasilkan dispersi energi gelombang. 

Lalu, struktur khusus serat kapuk membuat getaran udara dari 

transfer gelombang ke getaran serat lebih mudah karena kepadatan 

serat kapuk jauh lebih kecil daripada serat kapas terdegradasi. 

Akibatnya, dibandingkan dengan serat kapas terdegradasi, serat 

kapuk mengubah energi akustik menjadi energi mekanik lebih 

efisien. Selain itu, pada serat kapuk kompresi udara dan perluasan 

gelombang suara terjadi tidak hanya di antara tetapi juga di dalam 

serat kapuk, dan energi akustik menghilang karena difusi termal, 

sementara itu dibandingkan dengan serat kapas yang hanya terjadi 

di antara serat.  

Veerakumar & Selvakumar (2012) telah melakukan 

penelitian mengenai koefisien absorpsi suara pada komposit non-

woven serat kapuk dengan matriks polypropylene. Penelitian ini 

ditinjau dari proses pembuatan komposit, yaitu tanpa perlakuan 

kompresi (TK) dan dengan perlakuan kompresi (K). Komposit 

yang digunakan terbuat dari polypropylene berbentuk serat dengan 

panjang 40 mm dan serat kapuk yang memiliki panjang 21,4 mm 

dengan beberapa perbandingan komposisi seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.3. Sebelumnya dilakukan proses carding 

sebanyak dua kali pada campuran serat polypropylene dan kapuk 

dengan tujuan untuk mendapatkan distribusi serat yang merata.  
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Tabel 4. 3 Komposisi komposit non woven yang digunakan 

(Veerakumar & Selvakumar, 2012) 

Sampel Serat Kapuk (%) Serat Polypropylene (%) 

S1TK 30 70 

S2 TK 40 60 

S3 TK 50 50 

S1 K 30 70 

S2 K 40 60 

S3 K 50 50 

TK-tanpa kompresi, K-kompresi 

 

Pengujian absorpsi suara dilakukan pada rentang frekuensi 

250 – 2000 Hz. Dari hasil pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

pada rentang frekuensi 500 - 1000 Hz komposit 

polypropylene/kapuk memiliki koefisien absorpsi suara sebesar 

0,6.  

 

Tabel 4. 4 Koefisien absorpsi suara komposit polypropylene dan 

serat kapuk (Veerakumar & Selvakumar, 2012) 

Sampel 
Koefisien Absorpsi Suara 

250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

S1TK 0,94 0,34 0,53 0,90 

S2 TK 0,96 0,35 0,54 0,89 

S3 TK 0,97 0,36 0,57 0,87 

S1 K 0,86 0,30 0,44 0,96 

S2 K 0,87 0,34 0,45 0,94 

S3 K 0,91 0,34 0,60 0,89 

TK-tanpa kompresi, K-kompresi 

4.1.2 Serat Kenaf 

Sambu, dkk. (2016) telah melakukan penelitian mengenai 

karakteristik serat kenaf, salah satunya membahas penggunaan 

serat kenaf sebagai material absorpsi suara. Pada penelitian ini 
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dilakukan pengujian SEM untuk mengetahui morofologi dari serat 

kenaf, seperti pada Gambar 4.4. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa serat kenaf memiliki permukaan yang kasar.  

 

 

Gambar 4. 4 Hasil uji SEM serat kenaf (Sambu, dkk., 2016) 

 

Selain itu juga didapatkan karakteristik dari serat kenaf 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 yang menujukkan bahwa serat 

kenaf memiliki jumlah pori yang cukup banyak dan kecil serta 

cukup ringan dengan nilai densitas yang kecil.  

 

Tabel 4. 5 Karakteristik serat kenaf (Sambu, dkk., 2016) 

Kepadatan 

Massal (kg/m3) 

Porositas 

(%) 

Diameter Rata – Rata 

Serat (µm) 

304,5 78 12,81 

 

Potensi serat kenaf untuk aplikasi absorpsi suara pada 

frekuensi tinggi telah dibahas oleh Yahya, dkk. (2017) dalam 

journal review-nya mengenai potensi serat alam sebagai aplikasi 

absorpsi suara. Pada review tersebut disajikan beberapa hasil 
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pengujian koefisien absorpsi suara beberapa serat alam, salah 

satunya yaitu serat kenaf dari penelitian yang dilakukan oleh Lim, 

dkk. pada 2015. Penelitian dilakukan dengan manguji serat kenaf 

dengan variasi ketebalan 10 mm, 20 mm dan 30 mm menggunakan 

tabung impedansi dengan hasil seperti pada Gambar 4.5. Dari hasil 

tersebut didapatkan bahwa nilai koefisien absorpsi suara serat 

kenaf pada rentang frekuensi 500 – 1000 Hz sebesar 0,6. 

 

 

Gambar 4. 5 Koefisien absorpsi suara serat kenaf (Lim, dkk., 

2015) 

Penelitian mengenai koefisien absorpsi suara dari serat 

kenaf juga dilakukan oleh Zunaidi, dkk. (2017) yang 

membandingkannya dengan serat jerami. Pada penelitian tersebut 

menggunakan sampel dengan ketebalan 60 mm dan metode 

pembuatan kompresi. Pengujian pada sampel dilakukan 

menggunakan tabung impedansi dengan frekuensi 60 – 1800 Hz. 

Hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.6. Dari 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa serat kenaf memiliki koefisien 
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absorpsi suara yang lebih tinggi daripada serat jerami. Dimana 

koefisien absorpsi suara serat kenaf mencapai 0,5 pada frekuensi 

500 - 1000 Hz, sedangkan serat jerami hanya mencapai 0,25 pada 

frekuensi yang sama. Selain itu, koefisien absorpsi suara serat 

kenaf juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya 

frekuensi suara.  

 

 

Gambar 4. 6 Koefisien absorpsi suara serat kenaf dan serat 

jerami dengan ketebalan 60 mm (Zunaidi, dkk., 2017) 

 

Hao, dkk. (2013) melakukan penelitian mengenai 

koefisien absorpsi suara terhadap komposit non-woven 

polypropylene berserat kenaf yang ditinjau dari pengaruh variasi 

kondisi pada proses pembuatan komposit dengan metode 

kompresi. Dalam pembuatan komposit pada penelitian tersebut 

digunakan serat kenaf tanpa proses kimia dan polypropylene 

berbentuk serat dengan panjang rata – rata 50,8 mm untuk 

membentuk ikatan non-woven. Sebelum proses pembuatan 

komposit, serat polypropylene dan kenaf terlebih dahulu dilakukan 

penyamaan kondisi suhu pada 22 ± 1 oC dan kelembaban, relatif 49 

± 3%, proses ini dilakukan selama 48 jam. Proses pembuatan 

komposit menggunakan metode kompresi dengan tiga tahapan, 

yaitu carding, needle-punching, dan thermal compression.  

Mula – mula campuran serat polypropylene dan serat kenaf 

dengan perbandingan berat 50:50 dilakukan proses carding yang 
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bertujuan untuk memisahkan serat menjadi helaian sehingga 

terbentuk susunan serat (kempa) dengan arah yang sama. Proses ini 

menggunakan mesin F015D Universal Laboratory Carding. 

Selanjutnya proses needle-punching dengan kecepatan 1,6 m/menit 

dan punching rate sebesar 228 stroke/menit. Pada tahapan  ini akan 

menghasilkan kempa dengan susunan non-woven yang terjalin 

dengan padat dan kuat antar serat. Kemudian kempa dipotong 

dengan dimensi 0,3 m x 0,3 m untuk selanjutnya dicetak dengan 

metode kompresi dengan kondisi seperti pada Tabel 4.6. Lalu 

sampel dikompresi pada sepasang lempeng dingin dengan tekanan 

5 x 105 Pa selama 30 detik dengan tujuan untuk menghasilkan 

permukaan sampel yang halus.  

 

Tabel 4. 6 Kondisi pencetakan dengan kompresi sampel komposit 

(Hao, dkk., 2013) 

Kriteria Tekanan (105 Pa) Temperatur (oC) Waktu (s) 

Tinggi 7 230 120 

Rendah 5 200 60 

 

Sampel yang diujikan pada penelitian tersebut memiliki 

variasi kondisi pada proses kompresi berupa temperature, tekanan 

dan waktu kompresi, sehingga total terdapat 8 sampel ditambah 

dengan busa B&K sebagai sampel referensi yang memiliki 

ketebalan 25 mm. Pengujian dilakukan menggunakan metode 

tabung impedansi dua mikrofon dengan hasil pengujian seperti 

pada Gambar 4.7. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, 

didapatkan bahwa komposit polypropylene/kenaf memiliki 

koefisien absorpsi suara sebesar 0,1 pada frekuensi 500 – 1000 Hz. 

Nilai tersebut lebih rendah daripada busa B&K yang digunakan 

sebagai pembanding. Namun, komposit polypropylene/kenaf 

memiliki koefisien absorpsi suara yang lebih tinggi daripada busa 

B&K pada frekuensi di atas 4000 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa 

serat kenaf sendiri telah memiliki potensi untuk aplikasi absorpsi 

suara terutama pada frekuensi tinggi.  
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Gambar 4. 7 Koefisien absorpsi suara komposit 

polypropylene/kenaf (Hao, dkk., 2013) 

4.1.3 Serat Jerami 

Serat jerami terdiri dari beberapa varietas, dimana masing 

– masing memiliki karakteristik yang berbeda – beda, seperti yang 

diulas oleh Zhang, dkk. (2012) terhadap empat jenis serat jerami, 

yaitu, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.7.  

 

Tabel 4. 7 Karakteristik serat jerami (Zhang, dkk., 2012) 

Varietas 
Porositas 

(%) 

Kepadatan Massal 

(kg/m3) 

Long grain 83,20 166,29 

Short grain 85,28 162.03 

Cascara de arroz 80,29 177,23 

Japonica 71,21 194,48 

 

Jayamani, dkk. (2015) telah melakukan penelitian mengenai 

koefisien absorpsi suara komposit polimer serat alam dengan 

menggunakan sampel dari beberapa jenis komposit berbasis serat 
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alam dengan matriks polimer. Detail metode pembuatan komposit 

yang diujikan ditunjukkan pada Tabel 4.8.  

 

Tabel 4. 8 Detail metode pembuatan sampel komposit (Jayamani, 

dkk., 2015) 

Serat Alam Matriks Metode Pembuatan 

Buah pinang 
Unsaturated 

polyester 
Cold compression 

Luffa Epoxy Cold compression 

Tandan kosong 

kelapa sawit 
Zein Hot compression 

Sisal 
Poly lactic acid 

(PLA) 
Hot compression 

Jerami Polypropylene Hot compression 

 

Pengujian dilakukan menggunakan tabung impedansi dua 

mikrofon pada frekuensi rendah hingga tinggi yaitu 500 – 6000 Hz. 

Komposit yang diujikan memiliki komposisi serat masing- masing 

25 wt% dengan kondisi serat tanpa dilakukan proses alkalisasi. 

Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.8 yang 

memperlihatkan perbandingan koefisien absorpsi suara antara 

kelima jenis komposit tersebut. Berdasarkan hasil pengujian dapat 

diketahui bahwa komposit serat jerami dengan matriks 

polypropylene memiliki koefisien absorpsi suara tertinggi sebesar 

0,02 pada rentang frekuensi 500 – 1000 Hz. Dari hasil tersebut juga 

dapat diketahui bahwa komposit polypropylene/jerami memiliki 

kemampuan absorpsi suara yang lebih baik daripada jenis 

komposit lainnya.  
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Gambar 4. 8 Koefisien absorpsi suara pada beberapa jenis 

komposit polimer dengan serat alam (Jayamani, dkk., 2015) 

 

Selain itu juga dilakukan pengujian SEM pada serat jerami 

dan komposit polypropylene/ jerami, seperti pada Gambar 4.9. 

Berdasarkan hasil uji SEM tersebut diketahui bahwa serat jerami 

memiliki struktur lumen berongga yang memiliki kontribusi untuk 

terjadinya absorpsi suara.  

 

 

Gambar 4. 9 Hasil uji SEM serat jerami (a) dan komposit 

polypropylene/jerami (b) (Jayamani, dkk. (2015) 

Serat Jerami 

Polypropylene 

(a) 
(b) 
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Pada tahun yang sama, Jayamani, dkk. (2015) juga 

melakukan penelitian mengenai koefisien absorpsi suara komposit  

polypropylene dengan serat jerami dengan variasi komposisi serat 

jerami yang diuji antara lain 10 wt%, 15 wt%, 20 wt%, 25% dan 

dengan ketebalan komposit 4 mm. Polypropylene yang digunakan 

berbentuk pelet dengan densitas 0,9 g/cm3 dan serat batang jerami 

yang telah dipotong dengan ukuran 1 – 10 mm sebagai penguatnya. 

Pada penelitian tersebut dilakukan pre-treatment berupa alkalisasi 

pada serat batang jerami dengan merendam serat dalam larutan 5 

wt% larutan NaOH pada suhu 30 oC selama 30 menit. Pembuatan 

komposit dilakukan dengan mencetak campuran matriks dan serat 

menggunakan suhu 180 oC selama 30 menit lalu dengan suhu tetap 

diberikan tekanan 7 MPa selama 20 menit.  Pengujian koefisien 

absorpsi suara dilakukan menggunakan tabung impedansi dua 

mikrofon pada frekuensi 500 – 6000 Hz seperti pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 10 Koefisien absorpsi suara komposit polypropylene 

dengan variasi komposisi serat batang jerami 

(Jayamani, dkk., 2015) 

 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

komposit polypropylene/jerami memiliki koefisien absorpsi suara 

sebesar 0,02 pada rentang frekuensi 500 – 1000 Hz.  
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4.1.4 Polypropylene 

Liu & Qiu (2012) telah melakukan penelitian mengenai 

morfologi dari polypropylene murni dengan pengujian SEM. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan perbesaran 2000x seperti 

pada Gambar 4.11.  

 

 

Gambar 4. 11 Hasil uji SEM polypropylene (Liu & Qiu, 2012) 

Pada review article oleh Mamtaz, dkk. (2016) yang 

membahas mengenai kemampuan absorpsi suara pada komposit 

berbasis serat alam yang menyebutkan bahwa salah satu 

penyebabnya adalah jenis kombinasi yang digunakan. Tabel 4.9 

menunjukkan hasil pengujian absorpsi suara beberapa biogranulat 

salah satunya adalah polypropylene. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa polypropylene memiliki kemampuan 

absorpsi suara yang kurang baik dibandingkan dengan biogranulat 

jenis lainnya.  
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Tabel 4. 9 Koefisien absorpsi suara beberapa jenis biogranulat 

(Mamtaz, dkk., 2016) 

Material 
Ketebalan (mm) 

10 20 30 40 50 

Polypropylene 0,061 0,072 0,080 0,135 0,199 

Gravelite 0,066 0,079 0,101 0,138 0,185 

Rubber 0,089 0,116 0,220 0,395 0,586 

Mineral wool 0,089 0,187 0,401 0,702 0,786 

High-silica-sand 0,115 0,181 0,319 0,356 0,418 

 

Namun, sebelumnya Sikora dan Turkiewics (2010) telah 

melakukan penelitian mengenai koefisien absorpsi suara 

polypropylene berbentuk butiran. Pada penelitian tersebut 

digunakan polypropylene dengan bulk volume 500 kg/m3 dan fraksi 

butir 4 – 6 mm. Pengujian dilakukan dengan frekuensi hingga 6300 

Hz menggunakan sampel dengan ketebalan 10 mm, 20 mm, 30 

mm, 40 mm dan 50 mm, seperti pada Gambar 4.12 dan Tabel 4.10.  

Gambar 4. 12 Koefisien absorpsi suara polypropylene berbentuk 

butiran (Sikora dan Turkiewics, 2010) 
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Tabel 4. 10 Koefisien absorpsi suara polypropylene berbentuk 

butiran (Sikora dan Turkiewics, 2010) 

Koefisien 

Absorpsi Suara 

(Hz) 

Ketebalan Sampel (mm) 

10 20 30 40 50 

100 0,036 0,035 0,031 0,038 0,055 

400 0,052 0,060 0,065 0,101 0,139 

500 0,061 0,072 0,080 0,135 0,199 

1000 0,168 0,203 0,317 0,731 0,878 

2000 0,289 0,633 0,999 0,710 0,471 

4000 0,467 0,612 0,422 0,747 0,927 

6300 0,360 0,274 0,972 0,114 0,463 

αsr 0,207 0,261 0,373 0,356 0,421 

 

Dari hasil pengujian tersebut didapatkan koefisien absorpsi 

suara tertinggi polypropylene murni pada frekuensi 500 – 1000 Hz 

mencapai 0,878. Nilai tersebut menunjukkan bahwa polypropylene 

murni memiliki kemampuan absorpsi suara yang baik dengan nilai 

koefisien absorpsi suara yang cukup tinggi pada rentang frekuensi 

tersebut.  

4.2 Pembahasan 

Pembahasan pada paper review ini dilakukan dengan ruang 

lingkup frekuensi 500 – 1000 Hz dengan fokus untuk aplikasi pada 

interior otomatif. Berdasarkan ulasan data dari ketiga belas jurnal, 

didapatkan rincian koefisien absorpsi suara dari serat kapuk, serat 

kenaf, serat jerami, polypropylene murni serta komposit serat 

kapuk, serat kenaf, serat jerami berbasis polypropylene, seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4. 11 Nilai koefisien absorpsi suara pada frekuensi rendah 

Referensi Matriks Serat 
α 

max 

Frekuensi 

(Hz) 

Xiang, dkk. (2013) - Kapuk 0,948 500 – 1000  

Veerakumar & 

Selvakumar (2012) 
Polypropylene Kapuk 0,6 500 – 1000  

Lim, dkk. (2015) - Kenaf 0,6 500 – 1000  

Zunaidi, dkk. 

(2017) 
- 

Kenaf 0,5 500 – 1000  

Jerami 0,25 500 – 1000  

Hao, dkk. (2013) Polypropylene Kenaf 0,1 500 – 1000  

Jayamani, dkk. 

(2015) 
Polypropylene Jerami 0,02 500 – 1000  

Jayamani, dkk. 

(2015) 
Polypropylene Jerami 0,02 500 – 1000  

Sikora & 

Turkiewics (2010) 
Polypropylene - 0,878 500 – 1000  

 

Berdasarkan hasil analisis data yang dijabarkan secara 

ringkas pada Tabel 4.11, penggunaan serat alam sebagai pengisi 

pada material komposit polypropylene mempengaruhi koefisien 

absorpsi suaranya. Dimana penggunaan serat alam sebagai filler 

pada komposit polypropylene akan menurunkan koefisien absorpsi 

suaranya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian pada beberapa 

penelitian bahwa pada rentang frekuensi 500 - 1000 Hz komposit 

polypropylene/kapuk memiliki koefisien absorpsi suara tertinggi 

mencapai 0,6. Lalu pada rentang frekuensi yang sama, koefisien 

absorpsi suara tertinggi dari komposit polypropylene/kenaf sebesar 

0,1 dan komposit polypropylene/serat jerami yaitu 0,02. 

Sedangkan koefisien absorpsi suara polypropylene murni pada 

frekuensi yang sama mencapai 0,878. Namun, ketersediaan serat 

alam yang melimpah dan sifatnya yang ramah lingkungan 

menjadikan serat alam tetap menarik perhatian sebagai pengganti 

serat sintetis. Selain itu, penggunaan serat alam dinilai dapat 

mengurangi berat material sehingga konsumsi bahan bakar juga 
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akan menurun yang kemudian berdampak pada polusi udara yang 

juga berkurang (Zimniewska, dkk., 2011).  

Perbedaan jenis serat alam yang digunakan juga akan 

mempengaruhi koefisien absorpsi suaranya. Hal tersebut 

dikarenakan masing – masing jenis serat alam memiliki sifat 

absorpsi yang berbeda – beda (Eriningsih, dkk., 2014). Pada 

penelitian oleh Xiang, dkk. (2013), ditunjukkan bahwa serat kapuk 

memiliki koefisien absorpsi suara mencapai 0,948 pada rentang 

frekuensi 500 – 1000 Hz. Pada rentang frekuensi yang sama, 

menurut penelitian Lim, dkk. (2015) serat kenaf memiliki koefisien 

absorpsi suara sebesar 0,6. Sedangkan pada penelitian oleh 

Zunaidi, dkk. (2017) koefisien absorpsi suara serat kenaf sebesar 

0,5 dan serat jerami sebesar 0,25.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi koefisien absorpsi 

suara material adalah porositas serat alam (Nordin, dkk., 2016). 

Seperti pada hasil analisa di atas, dimana semakin banyak 

porositasnya maka semakin tinggi pula koefisien absorpsi 

suaranya. Selain itu, kandungan selulosa pada serat alam juga 

mempengaruhi koefisien absorpsi suaranya. Dimana semakin 

banyak kandungan selulosanya, maka koefisien absorpsi suaranya 

juga akan meningkat. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.12, 

dimana serat kapuk memiliki porositas dan kandungan selulosa 

tertinggi daripada serat kenaf dan serat jerami, maka koefisien 

absorpsi suaranya tinggi pula.  

 

Tabel 4. 12 Karakteristik serat kapuk, kenaf dan jerami. 

Jenis Serat 
Selulosa 

(wt%) 

Porositas 

(%) 

Densitas 

(g/cm3) 

Serat Kapuk 64  84 – 99  0,29 

Serat Kenaf 44 – 57  78 1,0089 

Serat Jerami 37,71  71,21 – 85,28  0,041 

 

Berdasarkan  hasil analisa di atas juga dapat diketahui bahwa 

koefisien absorpsi suara material cenderung meningkat seiring 

dengan peningkatan frekuensi. Hal ini disebabkan oleh besaran 
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frekuensi yang diberikan kepada material juga mempengaruhi 

koefisien absorpsi suaranya (Farid, dkk., 2015). Karena gelombang 

suara yang merambat pada frekuensi tinggi memiliki panjang 

gelombang  (λ) yang pendek, sehingga gelombang yang diserap 

material lebih banyak daripada yang dipantulkan (Rhidola, & 

Elvaswer (2015).  

4.3 Kritisasi Jurnal 

Dari beberapa jurnal yang di-review, terdapat beberapa 

kekurangan berupa data hasil pengujian maupun pembahasan yang 

kurang rinci. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan para reviewer 

yang melakukan review terhadap jurnal tersebut atau yang 

menjadikannya referensi untuk penelitian selanjutnya.  

Jurnal – jurnal tersebut secara keseluruhan menampilkan 

hasil pengujian SEM dan koefisien absorpsi suara. Namun, pada 

hasil pengujian koefisien absorpsi suara terdapat beberapa jurnal 

yang hanya menampilkan dalam bentuk tabel maupun kurva saja, 

tidak semua menampilkan keduanya. Hal ini menyulitkan proses 

review ketika menganilisis detail koefisien absorpsi suara maupun 

saat menganalisis pergerakan kenaikan maupun penurunannya. 

Juga saat akan membandingkan antara variasi material. Selain itu, 

pada jurnal yang ditulis oleh Veerakumar & Selvakumar pada 

tahun 2012, penelitian dilakukan dengan berbagai variabel yang 

kemudian tidak dilakukan pembahasan secara rinci pada setiap 

hasilnya. Terdapat pula beberapa jurnal yang melakukan 

pembahasan mengenai porositas namun tidak didukung dengan 

pengujian morfologi material seperti SEM. Pada pembahasan dari 

beberapa jurnal juga tidak mencantumkan dasar teori seperti 

referensi dari jurnal lain mengenai pembahasan tersebut.  

 

 
 

 

 



52 LAPORAN TUGAS AKHIR 

 DEPARTEMEN TEKNIK MATERIAL FTIRS ITS 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

53 

5BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan paper review yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa penggunaan serat alam sebagai pengisi pada 

material komposit polypropylene sangat mempengaruhi sifat 

absorpsi suaranya. Dimana pada penggunaan serat kapuk, serat 

kenaf dan serat jerami, koefisien absorpsi suara komposit 

polypropylene menurun. Salah satu faktornya adalah jenis serat 

alam yang digunakan, karena masing – masing memiliki sifat 

absorpsi suara yang berbeda. Komposit polypropylene dengan 

pengisi serat kapuk dinilai memiliki sifat absorpsi suara yang lebih 

baik dan cocok digunakan pada aplikasi otomotif daripada 

komposit dengan serat kenaf atau jerami. Dimana koefisien 

absorpsi suaranya mencapai 0,6 pada rentang frekuensi 500 – 1000 

Hz.  

5.2 Saran 

Adapun saran dari penulis dalam penyusunan paper review 

ini yaitu: 

1. Penulis menyarankan untuk pemberian data pengujian yang 

lengkap dalam bentuk kurva dan tabel untuk mempermudah 

pembaca dalam memahami isi jurnal.  

2. Penulis menyarankan untuk menggunakan serat kapuk 

sebagai pengisi pada komposit polypropylene karena 

memiliki koefisien absorpsi suara yang cukup tinggi.   
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LAMPIRAN 

Sebelumnya telah dilakukan pengujian pada serbuk serat 

bambu betung dengan proses alkalisasi menggunakan larutan 

NaOH 5% sebagai salah satu filler materal komposit. Untuk 

mengetahui morfologi dan komposisi dari serbuk tersebut 

dilakukan uji SEM dan FTIR, sebagai berikut.  

 

Lampiran 1 SEM 

Pada pengujian SEM dari serbuk serat bambu petung yang 

telah dialkalisasi dengan NaOH 5% selama 3 jam didapatkan hasil 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, Gambar 2 dan Tabel 1. 

Hasil pengujian SEM menunjukkan bahwa serbuk serat bambu 

yang digunakan pada penelitian ini memiliki diameter 20,71 µm. 

Gambar 1 Hasil pengujian SEM serbuk serat bambu petung 

perbesaran 1000x. 
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Lampiran 2 FTIR 

 

Gambar 2 Hasil pengujian FTIR serbuk serat bambu petung 

dengan alkalisasi 3 jam. 

 

Tabel 1 Hasil pengujian FTIR serbuk serat bambu petung dengan 

alkalisasi 3 jam. 

 

Pada hasil pengujian FTIR didapatkan beberapa peak yang 

menunjukkan jenis ikatan dan gugus fungsi serbuk serat bambu ini. 

Dari Tabel 1 dapat diketahui masih terdapat kandungan lignin yang 

ditunjukkan pada jenis ikatan C=C pada peak 1592,95 dan 

1507,58. Begitupun pada hasil uji FTIR serbuk serat bambu petung 

dengan alkalisasi 1 jam seperti pada Gambar 3 dan Tabel 2 masih 

terdapat jenis ikatan C=C pada peak 1654,15; 1637,10; 1595,48 

dan 1595,48. 

Peak (cm-1) Jenis Ikatan Gugus Fungsi 

3330,82 O-H Alkohol 

2889,86; 1420,45 C-H Alkana 

1592,95; 1507,58 C=C Cincin aromatik 

1263,19; 1157,40; 

1019,79 
C-O Alkohol 



 LAPORAN TUGAS AKHIR 63 

 DEPARTEMEN TEKNIK MATERIAL FTI ITS 

 
LAMPIRAN 

Gambar 3 Hasil pengujian FTIR serbuk serat bambu petung 

dengan alkalisasi 1 jam. 

 

Tabel 2 Hasil pengujian FTIR serbuk serat bambu petung dengan 

alkalisasi 1 jam. 

 

 

 

 

Peak (cm-1) Jenis Ikatan Gugus Fungsi 

3329,06 O-H Alkohol 

2892,40; 1458,27; 

1420,14 
C-H Alkana 

1654,15; 1637,10; 

1595,48 
C=C Alkena 

1595,48 C=C Cincin aromatik 

1263,79; 1157,04 C-O Alkohol 
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