
"qi't
5- 7;

$'::
€

Yp$*':"

.*.
y

s llr

*



t

]EU.{NFAATAN LIMBAH ORGANIK DAN ANORGANIK SEBAGAI MATERIAL AKUSTIK

' 
.:'.: Dino Rimantho, Nur Yulianti Hidayah, Erlanda Augupta pane

> : \: 978-602-53164-4-9

, . -:kan ke-1 Revisi Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FTUP, 201g
- :r:laman

: ,.. Cipta e2018, pada penulis

r,,., publikasi pada Unit Peneiitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FTUp
I .,rang mengutip atau memperban.vak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin dari penerbit.

..ilin sampul; Dino Rimantho



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya sehingga
bukt PE\L4i{FAATAI{ LIMBAH ORGAI{IK DAlt A|\|ORGANIK SEBAGAI
IATERIAL AKIJSTIK dapat diselesaikan tanpa menemui kendala yang berarti.
Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup kompleks
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Pendahuluan 1 

1. Uraian umum 

Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup 
kompleks dan dilematis. Sehingga hal ini mendorong kepedulian terhadap

lingkungan dan energi menjadi sangat penting. salah satu peningkatan kepedulian 
ini dapat diwujudkan dengan penggunaan material yang berasal dari limbah, seperti

limbah pertanian. Penggunaan limbah ini didasarkan kepada beberapa hal berikut:
() meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan. (2) melindungi sumber daya 
alam, (3) mengurangi emisi karbondioksida (C02), dan (4) daur ulang material. 
Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan

memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap
lingkungan. Dari sudut pandang lingkungan. keberhasilan pembangunan tidak
hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan 

tetapi juga kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika 

lingkungan rusak maka sumber-sumber (resources) untuk pembangunan itu sendiri
akan semakin menipis dan langka. Dengan demikian maka kerusakan 1ingkungan 
akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi

Juga akan mengancam eksistensi manusia. Misalnya pencemaran udara dan limbah 
padat.

Salah satu pencemaran udara yang menjadi perhatian banyak peneliti 
adalah kebisingan. Kebisingan merupakan bunyi atau suara yang tidak disenangi 
atau tidak diinginkan (Gabriel, 2001). Kebisingan sendiri menjadi sebuah

permasalahan lingkungan yang sering dihadapi oleh masyarakat di daerah
perkotaan, kebisingan yang dihadapi di wilayah perkotaan seperti kegiatan

pembangunan, konser musik, kemacetan di jalan raya, dan lain-lain. Secara fisika
taraf kebisingan dapat dinyatakan dalam taraf intensitas bunyi dengan satuan 
desibel (dB) (Giancoli, 2001). Batas ambang kebisingan berdasarkan Peraturan 
Menkes RI No 1405 Tahun 2002 sekitar 85 dB, namun kebisingan yang dirasakan 
oleh masyarakat perkotaan jauh di atas ambang yang dijinkan. 

Selain masalah kebisingan, permasalahan lingkungan yang seringdihadapi
oleh masyarakat adalah berupa sampah organik dan anorganik dari hasil beberapa
macam kegiatan industri kecil maupun besar. Sampah merupakan hasil dan 
kegiatan manusia yang sekiranya sudah tidak diman faatkan kembali. Kurangnya 
kesadaran dari manusia itu sendiri, banyak sampah yang dibuang sembarangan, ada 
yang disungai, jalan, dan halaman. Hal ini akan menyebabkan polusi akibat
pencemaran tersebut, sungai akan banjir, bau busuk diman-mana, dan 

pemandangan terganggu. Jika tidak segera diatasi, hal tersebut akan terjadi, namun 

itu semua dapat diatasi jika kita kreatif menggunakan bahan-bahan tersebut, bahkan 

dapat menambah penghasilan dan akhirnya bisa tetap menjaga kelestarian 
lingkungan. Sampah dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang kembali, berbagai 



sampahpun bisa didaur ulang. dibuat berbagai kerajinan dan produk ha. 

dapat dijual dan menambah pendapatan 
(Nurmuhamad, 2013). 

Sampah organik yang sering ditemui adalah serbuk gereaii d 

kegiatan pemotongan kayu, dan sabut kelapa muda pada kegiatan jual beli L 

muda di pasar
tradisional. Limbah kertas yang banyak digunakan dari a 

serta

Material penyerap bunyi mempunyai peranan penting dalam akustik
ruangan, perancangan studio rekaman, ruang perkantoran. sekolah. dan ruang lain untuk mengurangi kebisingan yang umumnya sangat mengganggu. Material ini 
disebut material akustik yang fungsinya adalah untuk menyerap dan meredam
suara. Kebanyakan saat sekarang ini orang banyak menggunakan glasswool dan 
rockwoll tersebut sebagai peredam bunyi, namun karena harganya yang sangatmahal maka orang berupaya untuk mencari alternatif lain dengan membuat dari 
bahan yang praktis, murah, dan tersedia melimpah ruah di alam. Bahan tersebut
adalah bahan yang mengandung segnoselulosa yang mempunyai daya serap yang baik terhadap bunyi seperti ampas tebu, sekam padi, jerami, dan bahan yang 
mengandung segnoselulosa lainnya.

adalah penggunaan stryTofoam. styrofoam, yang sering dipakai sebagai ke 

barang electronic. adalah suatu bahan yang terbuat dari polistirin 

dikembangkan (expanded polystyrene) yang mempunyai berat satuan sangat rin 

yaitu sekitar 13 kg/m3 sampai 16 kg/m3 (Satyamo, 2004). Limbah stvrofa
termasuk kategori sanmpah non-organik yang sangat sulit membusuk dan selama i. ni 

belum diketahui adanya daur ulangnya sehingga para pemulung pun tidak

mengambilnya. Hal ini cukup berdampak buruk bagi lingkungan hidup. 
Bersamaan dengan usaha untuk terus menumbuhkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya mengurangi dampak kebisingan dan meningkatkan 
kualitas hidup, idealnya bahan bangunan dengan kualitas akustik yang baik dengan 

harga terjangkau juga makin banyak tersedia. Selama iní bahan-bahan pelapis
dinding yang bersifat akustik yang mampu meredam bunyi dengan baik, umumnya 
terbuat dari bahan utama kayu-kayu berkualitas (pinus, jati, dan lain-lain), sehingga
harganya kurang terjangkau. Kayu berkualitas untuk peredam bunyi umumnya
digunakan dalam bentuk serutan, serbuk atau bubur kulit kayu yang dicetak

bersama bahan perekat.

belajar mengajar. Sementara itu, limbah anorganik yangjuga meniadi asalah:

Berbagai jenis limbah serut kayu, serabut kelapa, kertas dan styrofoam 
merupakan limbah organik dan anorganik yang belum terman faatkan secara
optimal. Sehingga apabila dibuang ke lingkungan akan menurunkan kualitas
lingkungan dan kesehatan manusia serta menurunkan peruntukan fungs
lingkungan. Limbah-limbah tersebut memiliki potensi yang cukup menjanjikan 
jika diolah dengan baik. Penelitian ini mencoba mengangkat potensi limbah serut
kayu, serabut kelapa, kertas dan styrofoam yang akan dibuat material komposit. 
Selain alasan utama dari pemilihan limbah-limbah tersebut sebagai bahan

pembuatan material komposit adalah agar memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi 
yang lebih tinggi terhadap limbah. Selain itu dapat meminimalisir pencemaran 
lingkungan. Jenis limbah tersebut berpotensi memenuhi syarat karena memiliki

kemampuan ikat terhadap resin yang cukup tinggi. Sehingga jika limbah tersebut 
diolah menjadi material komposit akan dihasilkan sebuah partikel yang mempunyai 
kekuatan yang relatif lebih baik.

Pemanfaatan sampah organik dan anorganik ternyata berpotensi dibuat
menjadi peredam bunyi. Beberapa peneliti melakukan terobosan untuk 
mengembangkan bahan penyerap akustik baru menggunakan serat atau partikel
organik yang lebih ramah lingkungan sebagai penyerap bunyi. Khuriati (2006) telah
membuat sebuah disain peredam suara berbahan dasar sabut kelapa untuk
menentukan koefisien penyerapan bunyi, lalu Thamrin (2013) telah membuat papan 
partikel berbahan serbuk kayu kelapa untuk menghitung koefisien serapan 
bunyinya. Wassilieff (1996), melakukan penelitian menggunakan serbuk kayu 
sebagai bahan dasar, mendapatkan hasil bahwa nilai penyerapan bunyi dipengaruhi 
oleh ketebalan bahan, porositas, turtuositas dan resitivitas aliran udara. Yang et al., 
(2003), meneliti paduanjerami padi dan serbuk kayu menjadi panel komposit untuk
menyerap kebisingan. (Miasa 2004) dalam penelitiannya mengenai sifat akustik
penghalang kebisingan dari kertas dan plastik, menyatakan bahwa peredam
kebisingan buatan dari kertas dan plastik (termasuk didalamnya kertas dan plastik

bekas) mempunyai kemampuan meredam kebisingan lebih baik daripada tanaman 
dengan kemampuan hambatan aliran dapat diatur. (Himawanto 2007) Semakin 
besar kandungan material anorganik, koefisien absorbsinya juga semakin 
meningkat pada frekuensi rendah (Ismail dkk., 2010), meneliti koefisien absorpsi 
dari serat pohon aren dan mendapatkan hasil bahwa serat aren sangat baik untuk 
menyerap bunyi pada frekuensi 2000 Hz - 5000 Hz dengan koefisien absorpsi 
antara 0,75 - 0,90, serta ketebalan optimum adalah 40 mm. 

3 



2 objek dari sumber bunyi, tingkat bunyi makin berkurang. Satuan tingkat
bunyi adalah decihel (dB).

e. Panjang gelombang ().panjang gelombang adalah jarak antara puncak
gelombang atau antar lembah gelombang. Satuan panjang gelombang adalah

Bunyi
meter.

f. Frekuensi (f), frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam
satuan waktu. Satuan frekuensi adalah hertz (Hz). sedangkan satuan waktu
adalah detik (t). Makin tinggi frekuensi. makin banyak gelombang bunyi
terjadi dalam satuan waktu dan nada buny1 terdengar makin tinggi.

g. Amplitudo (A). adalah simpangan getar, yaitu jarak terjauh gelombang dari 
garis keset1mbangan. Mak1n besar amplitudonya, makin besar energi maka 
makin nyaring bunyinya. Amplitudo disebut juga kuat nada.

h. Kecepatan rambat bunyi (v). kecepatan rambat bunyi tergantung kerapatan 
massa dan suhu medium yang dilalui. Makin renggang molekul medium dan 
makin tinggi suhu medium,. kecepatan rambat bunyi cenderung makin 
tinggi. Pada kecepatan rambat bunyi yang sama. makin rendah frekuensi, 
makin besar panjang gelombangnya 

Nada, merupakan tinggi rendah bunyi. Makin tinggi frekuensi. makin tinggi
nada yang terdengar. 

j. Bising. adalah bunyi dengan frekuensi dan amplitude tak beraturan 
sehingga menimbulkan ketidaknyamanan audial.

k. Airborne sound. Airborne sound merupakan bunyi yang merambat melalui

1. Teori Bunyi

Bunvi mempunyai dua definisi, yaitu secara tisis dan fisiologis.Secara fisis

bunyi adalah penyimpanan tekanan, pergeseran partikel dalam medium elasti 

seperti udara. Secara fisiologis bunyi adalah sensasi pendengaran yang disebabkan 

secara fisis. Penyimpangan ini biasanya disebabkan oleh beberapa benda-

bergetar. misalnya dawai gitar yang dipetik, atau garpu tala yang dipukul. Dari 

uraian tersebut maka untuk mendengar bunyi dibutuhkan tiga hal berikut

yang 
ari 

1. Sumber atau obyek yang bergetar

2. Medium perambatan 

3. Indera pendengaran. 

Medium perambatan harus ada antara obyek dan telinga agar perambatan 

dapat terjadi. Rambatan gelombang bunyi disebabkan oleh lapisan perapatan dan 

perenggan partikel-partikel udara yang bergerak kearah luar, yaitu karena

penyimpangan tekanan. Penyimpangan tekanan ditambahkan pada tekann atmostir

yang kira-kira tunak (steady) dan ditangkap oleh telinga. Partikel-partikel udara

yang meneruskan gelombang bunyi tidak berubah posisi normalnya, mereka hanya

bergetar sekitar posisi kesetimbangannya, yaitu posisi partikel jika tidak ada 

gelombang bunyi yang diteruskan. 

medium udara.

.Structureborne sound. structureborne sound adalah bunyi yang merambat
melalui medium benda selain udara. Structureborne sound disebut juga 
bunyi benda.

2. Tingkat Bunyi (Sound Level)

Tingkat bunyi adalah karakter bunyi yang menunjukan besar kuatnya
bunyi. Kuat bunyi dipengaruhi oleh dua hal.yatu sebagai berikut

a. Amplitudo (A), makin besar simpangan gelombang bunyi yang merambat, 
makin kuat bunyi yang didengar. 

b. Panjang gelombang (), makin besar panjang gelombang, makin rendah
frekunsinya dan makin kuat bunyi tersebut menimbulkan getaran pada 
medium yang dilaluinya. 

Menurut Latifa (2015), terdapat beberapa istilah mengenai bunyi. Istilan

tersebut, antara lain sebagai berikut:

a Bunyi (objektif), secara objektif bunyi merupakan penyimpangan tea 
paud medium pengantar akibat energi yang dirambatkan dalam o 
gelombang oleh sumber getar.

entuk

b. Bunyi (subjektif). secara subjektif bunyi adalah sensasi 
yang Ada beberapacara untuk mengukur kuat bunyi. vaitu

masih dapat ditangkap oleh telinga manusia pada frekuensi dengan
20-20.000 Hz 

a. Daya bunyi (sound power). daya bunyi (P) adalah cara pengukuran kuat 
bunyi berdasarkan jumlah energi bunyi yang diproduksi oleh sumber bunyi, 
dengan satuan W (watt).

b. Intensitas bunyi (sound intensiny), Intensitas bunyi () adalah cara 
pengukuran tingkat bunyi berdasarkan daya bunyi per satuan uass yang 

terpapar bunyi. Jika sumber bunyi berupa itik. nang yang terpapar bunyi
ini brebentuk bola yang dimensinya makin besar jika makin jauh dari 

sumber bunyi tersebut 

isalnya 
Suara, suara adalah bunyi yang dihasilkan oleh makhluk hidup,u 
saat berbicara atau benyanyi. d. Sumber bunyi, sumber bunyi adalah benda penghasil bunyi, 
menggetarkan medium perambat energi dengan arah rambatan berupu

yang 

gelombang. Berdasarkan bentuk sumber getar, sun enjadi dua bentuk yaitu, yaitu sumber titik dan sumbeT Ea 

dibedakan

jauh 



Akustik adalah gejalah perubahan sesuatu karena menumbuk s 

bunyi agar diperoleh 

3. Akustik (4coustis) 

tu benda. Bunvi difirksi atau buny1 vang dr belokkan

Pengertian 
lain akustik menupakan 

pengendalian bun 

bunvi yang haik.
Akuistika 

adalah semua hal yang berkaitan c kualitas Bunyi yang ditransnusi

Bunyi yang hilang dalam stuktur bangunan
Bunyi vang dirambatkan oleh struktur bangunan

berkaitan dengan bunyi

teo atau teknis
Akustika ingkungan adalah pengendalian h Secara 

Secara 

Peristiwa akustik adalah hal-hal yang dialami bunyi baik diltar . 

kut: 

arsitektural 
ma Material akustik adalah material yang digunakan untuk mengendalikan kualitas akustik treflertor thsorber ditfuser dan insulerteor) denzan alokas1 sesuai

prinsip kerja rambatan dan pantulan buny1. Setiap ens material. terzantung 
frekuens1. mermmliki koetisien pemverapan bunyi spes1fik Berdiasarkan frekuens1 

dalam ruang. 
Peristiwa akustik yang umum terjadi, adalah sebagai herit pun di 

aBunyi vang 
dihasilkan oleh sumber bunyi. 

b.Propagasi. proses perambatan gelombang bunyi ke segala arah oleh me:. 

penghantar vang dipengaruhi oleh kerapatan dan suhu medium.
Reflcksi (pemantulan buny1). pemantulan bunyi oleh suatu medium yang 

bunyi yang dominan terjadi dalam audrtornum. dapat dlakukan permmiian jen1s
material yang tepat

ramhatannya berubah kea rah sesuai sudut pantulnya. Medium ben 

material reflector memiliki kemampuan memantulkan bunyi lebih tinggi
daripada menyerap buny.

Absorbsi merupakan penyerapan energi bunyi oleh medium.yangenerginva 
beruhah menjadi energg kinetik dan kalor. Medium berupa material absorber
memiiiki kemampuan menyerap bunyi lebih tinggi daripada memantulkan 

Pemantulan (reflector) mem1liki ciri-cin, sebagar berikut

nggi a. Daya pantul bunyi lebih tinggi darr daya serapnya

b. Koefisien penyerapan bunyi rendah (0.30)
Keras,licin (makin tebal makin baik).
Contoh gypsum board. polwood. pierigiass, dan papan piastk kaku 

buny. 
Difusi. proses penyebaran bunyi oleh suatu medium, dimana rambatan

bunyi menjadi berubah arah tersebar kesegala arah. Medium berupa
material diffuser berfungsi untuk menyebar arah rambatan bunyi.
Transmisi. merupakan penerusan bunyi antar medium.
Difraks. distorsi arah rambatan bunyi akibat mengenai penghalang. 

sehingga berbeiok kearah lain dari arah rambatan semula.
h Rafraksi. pembiasan atau pembelokan golombang bunyi disertai perubahan 

kecepatan rambat.akibat perubahan kerapatan massa medium yang dilalui.

Kerapatan massa medium beruubah karena mengalami perubahan suhu.

Daspersi perubahan frekuensi bunyi karena perubahan kecepatan rambal

akthat peredaan kerapatan massa atau suhu medium yang dilalu.
Aienuas. penurunan intensitas bunyi akibat bunyi melalui medium.

insuiasi, terscolasinya bunyi oleh suatu medium material insulator, sehingsa

brstng tudak atau kurang terambatkan ke ruang lain. 
Resomasi bergrtarnya suatu benda karena menerima paparan bunyi dan 

sumber umy1 dengan frekuensi yang sama bunyi alaminya. 

Penyerap (ahsoher) memiliki cin-cim, sebagal berikut

a. Daya serap buny1 lebih tinggi tan pada daya pantuinya. 

b. Koefisien penyerapan bunv1 tingg(0,30) 
C. Umumnya lunak dan berpori. 
d. Terdiri atas material lunak dan atau berpori. panei. dian resonator rongga
e. Contoh soft hoard. selimut akustik glasswooi roekwoeod), uxustne ie 

mineral tile, dan karpet empuk).

Penyebar (diffuser) mem1liki ciri-cin, scbagai ber1kut.

a. Merupakan reflector atau absorber dengan bentuk penvusunan irrrguior 
b. Koefisien penyerapan buny tergantung materral. 
. Umumnya keras dan liein 
d. Dengan bentuk penyusunan irregular maka buny1 pantul dapat dhbuat dhts 

(disebar) dan mencegah flulter echo.

m Cacat akustik. cacat akustik ada beberapa macam. yang paling sering erjadi Penginsulasi (insulator) mem1lik1 eir-cim, vebaga1 berikut

adaiah gema dan gaung a. Terdiri atas selapis matenal (dinding tunggal) aau komb1nass beberapa lapus 
material ba1k reflector maupun ubsorber dnding ganda).

b. Dapat mengnsulas1 buny1 di sualu ruang. ehingga tKlak hierakan ke 

ruang lain.Peristrwa akustik dalattn suatu ruangan yaitu
Bunyi yatng datang atau buny langsung.Buny pantul
Buny yang diserap olch lap1san permukaan Bunyi dftuser atau buny1 yang disebar



Telinga normal tanggap terhadap bunyi diantara jangkaua 

Hz 

4. Pengukuran Bunyi

kuensi

audio sekitar 20 
Hz-20.000 Hz. Bunyi pada frekuensi 

20Kauan frek 
disebut bunyi 
lakan menjadi

Khotimah. dkk (2015) dalam Doelle (2006) Penyerapan bunyi adalah
perubahan energi bunyi menjadi suatu bentuk lain, biasanya panas melewati suatu
bahan atau ketika menumbuk suatu pemukaan. Efisiensi penyerap bunyi suatu
bahan pada suatu frekuensi tertentu dinyatakan oleh koefisien penyerap buny1Koefisien penyerapan bunyi suatu permukaan adalah bagian energi bunyi datang
yang diserap atau tidak dipantulkan oleh permukaan. Koefisien ini dinyatakan dalam huruf Greek a. Nilai a dinyatakan dalam bilangan antara 0 dan 1 Berdasarkan standar ISO 11654 dimana koefisien serapan bahan akustik

20 

infrasonic dan diatas 20.000 Hz disebu 

tiga 
berdasarkan 

frekuensinya yaitu bunyi

but bunyi ultrasonic. Bunyi dibe 

frekuensi rendah (<1000 Hz), bunyi

Berdasarkan penelitian telinga
manusta ieD1n nyaman mendengarkan 

dalam frekuensi rendah.

mendengarkan bunyi-l -bunyi frekuensi sedang
(1000-4000 Hz), bunyi frekuensi tinggi (>40000 z). 

Kekuatan bunyi secara umum dapat aukKur melalui tingat bunvi (sos 

levels).Cara pengukuran kekuatan bunyi berdasarkan jumlah eneroi

diproduksi oleh sumber bunyi disebut soumd power{P) dalam watt. Seda 

pengukuran kekerasan bunyi juga dapat dilakUkan dengan sound intensiy (h dala 

minimal sebesar a = 0,15 (Khotimah. 2015).

watt/m2

a. Koefisien Penyerapan Bunyi 

Koefisien penyerapan bunyi (a) adalah angka yang menunjukan 
kemampuan material menyerap energi bunyi. Makin besar koef+siennya, dava 

serapnya makin tinggi. Setiap termasuk audiens memiliki koefisien penyerapan 

bunyi spesifik tergantung frekuensi sebagai reaksi yang berbeda terhadap besar

energi bunyi yang diterima. Standar frekuensi untuk menentukan koefisien 

penyerapan bunyi rata-rata suatu material adalah 500 Hz. 

Penyerapan energi bunyi oleh material berarti perubahan energi bunyi
menjadi energi kinetik dan energi kalor. Material lunak berpori mudah bergetar. 
Energi bunyi yang diterima berubah menjadi energi kinetik bagi pergerakan getaran
tersebut, sehingga absorber memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap buny.

Energi kalor terbentuk karena adanya gesekan antarmolekul saat bergetar. 

Untuk menghitung serapan bising dari material perlu adanya pengujian, alat u 
yang digunakan adalah Kundts Tube lmpedance. Alat ini berbentuk pipa senig
pengisolasi suara dengan beberapa perangkat lain yang membantu. Prinsipe 
alat ini adalah bunyi dari speaker dialirkan dalam pipa, dimana dijung pe 

terdapat material peredam yang akan menyerap bunyi dari speaker
Nilai absorpsivitas suara dapat diketahui menggunakan persamaan benau

a =wa/wi..(1) 

Dimana:
Wa adalah daya suara yang diserap
Wi adalah daya suara yang tiba pada permukaan bahan



3 
karena hal ini berpotensi mengganggu pendengaran permanen. Sebagai referensi, di bawah ini merupakan daftar beberapa sumber kebisingan umum yang diambidari artikel yang diterbitkan di American Family Physician (Rabinowitz, 2000).Kebisingan 

Tabel 1 Jenis suara dan tingkat kebisingan 
No Suara Tingkat kebisingan 

(dB) 
1 Berbisik 30-40

. Pendahuluan 

2 Kamar tenang
Kebisingan ada di sekitar kita. Kebisingan telah menjadi bagian yang tak 

terhindarkan dari kehidupan kita senari-nar aan semakin menjadi beban utama

pada kualitas hidup. Kebisingan termasuk dalam kategori pencemaran udara
Definisi tentang kebisingan adalah suatu bentuk polusi udara yang merupakan suara

yang tidak diinginkan yang dapat terdengar yang mengancam kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang (Haines et al., 2001; Matsui et al., 2004). Kebisingan 
menurut Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.l3/Men/X/2011 tentang nilai ambang

batas faktor-faktor fisika ditempat kerja adalah semua suara yang tidak dikendaki 

yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja pada tingkat 
tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Polusi suara dapat berasal dari 

sumber sederhana seperti AC, lalu lintas, radio yang keras, percakapan manusia,
lalu lintas, gonggongan anjing, hingga mesin yang lebih rumit seperti truk besar dan 

pesawat terbang.

50 

3 Percakapan 60 

4 Mesin pemotong rumput 90 

Headphone Stereo 110-120

Konser musik 1 10-120

7 Pesawat Jet 140 

Suara tembakan 140-170

Terdapat banyak kelompok orang yang rentan dan paling mudan
dipengaruhi oleh polusi suara seperti orang muda, orang tua, dan orang yang 

dirawat di rumah sakit. Anak kecil juga belum dapat melindungi pendengaranya 
dan mengandalkan orang tua mereka untuk menjaga mereka dari paparan buny 
yang konstan. Demikian pula, lansia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk
melindungi pendengaran mereka. Pasien di rumah sakit dapat dikatakan tidakam 
dari efek kebisingan juga. Pasien yang berada di rumah sakit terutama untuk op 
ortopedi dapat terkena instrumen keras selama prosedur operasi berlangsung t 
dan Levinson 1992).

Pendengaran manusia dapat merasakan dua aspek dari setiap bunyi. yaitu

kenyaringan dan ketinggian serta masing-masing menyatakan sensasi dalam
kesadaran pendengar. Secara fisik, terdapat besaran yang dapat diukur pada 
masing-masing sensasi tersebut. Besaran fisika yang menentukan ketinggian bunyi

adalah frekuensi. Makin rendah Frekuensi makin rendah ketinggian dan makin
tingei frekuensi makin tinggi ketinggian bunyi. Telinga manusia mampu
mendengar frekuensi dalam jangkauan 20Hz 20.000Hz. 

Jangkauan ini disebut jangkauan pendengaran, dimana ukuran jangkauan ini 
berbeda dari masing-masing orang. Frekuensi suara diterima oleh pendengar 
menggambarkan pola-pola suara. Bagi manusia, ternyata frekuensi tinggi lebih

menggangu dari pada frekuensi rendah. Gelombang bunyi yang frekuensinya di luar 

Jangkauan yang dapat terdengar mungkin mencapai telinga. tetapi biasanya tidak
disadari. Frekuensi di atas 20.000tHz disebut ultrasonik. Banyak hewan dapat
mendengar frekuensi ultrasonik: anjing misalnya dapat mendengar setinggi
s0.000Hz dan kelelawar dapat mendengar bunyi sampai dengan frekuensi 
100.000Hz, Bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20Hz disebut infrasonik. 

Kebisingan memiliki banyak dampak kesehatan yang membuatopolusi

Sara menadi salah satu masalah kesehatan masyarakat. Beberapa
dampak

kesehatan ini termasuk tekanan darah tinggi, gangguan pendc nolusi disebabkan oleh kebisingan, gangguan tidur, dan lekas maran. aLaines et Suara juga menciptakan penurunan kinerja di tempat kerja dan sekOa 
al., 2001). 2. Sumber-sumber kebisingan 

Secara umum kebisingan selalu dikaitkan dengan intensitas desibelbuny 
rekuensi. Sementara itu, paparan kebisingan diukur menggu an(OSHAlogaritmik (dB). Occupational Safety and Health Aa keria jika membernkan rekomendasi perlindungan pendengaran al Paparan kebisingan yang lebih besar dari 85 dB selama delapan Ja 

Menunut Permenkes No. 78/Men.Kes/Per XU1987, yang dimaksud dengan
kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga menggangu 
dan atau membahayakan kesehatan. Dalam penentuan dampak kebisingan terhadap 
kesehatan maka dibedakan ke dalam bberapa zona dimana kebisingan akan 

kerj lebih
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memberikan 
efek pada 

kesehatan 
manusia sesuai denc 

Permenkes 
tersebut

menyebutkan 
ada 4 zona, yaitu:

a. Zona A, adalah zona bagi tempat penelitian, rumah sakit. tem 

kesehatan atau sosial dan sejenisnya. 

h Zona B., adalah zona bagi tempat perumahan, tempat pendidikan 

sehatan manusia Sesuai dengan lokasi

Berdasarkan skala intensitas maka kebisingan dibagi dalam: sangat tenang,sedang, kuat sangat hiruk pikuk dan menulikan (Gabriel, 1999). 
rumah sakit, tempat perawatan 

rekreasi
4. Pengaruh kebisingan pada kesehatan dan sejenisnya. 

Kebisingan memiliki potensi pengaruh terhadap kesehatan manusia 

C. Zona C, adalah zona bagi perkantoran, pertokoan, perdagangan, pasar dan 

sejenisnya 

d. Zona D, adalah zona bagi industri, pabriK, Stasiun kereta api, termi (Buchari, 2007). Pengaruh kebisingan terhadap manusia tergantung pada karakteristik fisik, waktu berlangsung dan waktu kejadian, ada beberapa gangguan
yang diakibatkan oleh kebisingan diantaranya: 

bis 
dan sejenisnya. 

Sumberbising utama dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. vaitu.a. 
interior, berasal dari manusia, alat ruman tangga, atau mesin-mesin gedung,

a. Gangguan Pendengaran, pendengaran manusia adalah salah satu indera
yang berhubungan dengan komunikasi audio/suara. Alat pendengaran yang 
berbentuk telinga berfungsi sebagai fonoreseptor yang mampu merespon
tanpa menimbulkan rasa sakit.Sensitifitas pendengaran pada manusia yang 
dikaitkan dengan suara paling lemah yang masih dapat didengar disebut
ambang pendengaran, sedangkan suara yang paling tinggi yang masih dapat
didengar tanpa menimbulkan rasa sakit disebut ambang rasa sakit.
Kerusakan pendengaran (dalam bentuk ketulian) merupakan penurunan 
sensitifitas yang berlangsung secara terus-menerus. Tindak pencegahan 
terhadap ketulian akibat kebisingan memerlukan kriteria yang berhubungan 
dengan tingkat kebisingan maksimum dan lamanya kebisingan yang 
diterima. Lebarnyainterval tekanan suara dan frekuensi yang dapat diterima 
oleh telinga manusia membuat telinga manusia memiliki kawasan-kawasan 

yang peka suara dan jika di petakan pada suatu grafik frekuensi versus arah 

misalnya radio, televisi, bantingan pintu, kipas angin, komputer, pembuk:

laraan, 
kaleng

pengkilap lantai, dan pengkondisi udara. b. Bising eksterior, berasal dari ena 

tingkat
mesin-mesin diesel, transportasi.Dari kedua sSumber bising tersebut di atas.

bising yang sangat tinggi dipro�uksi dalam beberapa bangunan industri oleh proses
pabrik atau produksi. Tingkat bunyi sumber-sumber bising tertentu, vang dii ukur 

dengan meter tingkat bunyi (Suma'mur, 1995). Adapun tingkat kebisingan rata-rata 
yang biasa dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Tingkat kebisingan rata-rata 

Tingkat kebisingan 
(dB) 

No Suara

Rumah tenang pada umumnya 42 tekanan. 

Suara akan memperlihatkan adanya auditory sensation area. Kawasan

tersebut di bagian atas dibatasi oleh ambang pendengaranya itu suatu arah 
tekanan suara maksimal yang masih bias direspon oleh pendengaran tanpa
merusaknya, sedangkan bagian bawah dibatasi oleh ambang pendengaran 
minimum yaitu arah tekanan minimal yang dibutuhkan untuk merangsang 
pendengaran. 

2 Jalan pemukiman 48 

3 Mobil penumpang di lalulintas 70 

4 Mobil penumpang di jalan raya 76 

5 Lalu lintas kota pada jam sibuk 90 b. Gangguan kebisingan berpotensi untuk mengganggu kesehatan manusia

apabila manusia terpapar aras suara dalam suatu perioda yang lama dan 
terusmenerus. Aras suara 75 dB untuk 8 jam kerja per hari jikahanya 
terpapar satu hari saja pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesehatan. 

tetapi apabila berlangsung setiap hari, maka suatu saat akan melewati suatu
batas dimana paparan kebisingan tersebut akan menyebabkan hilangnya 
pendengaran seseorang (truli). Untuk beberapa kasus paparan kebisingan. 

dampaknya terhadap kesehatan lebilh banyak bersifat individual dan tidak

bisa dipukul rata untuk sekelompok populasi manusia sehingga dalam hal 
ni diperlukan suatu fungsi pembobotan yang dipilih untuk menentukan 

resiko dampak kebisingan terhadap sekelompok populasi manusia. Fungsi
ini disebut fungsi pembobotan proteksi pendengaran. Risiko dampak
kebisingan terhadap ketulian populasi. Selain gangguan terhadap sistem
pendengaran, dan usia anggota berpengaruh atau dapat menimbulkan 

gangguan terhadap mental, emosional, serta sistem jantung dan peredaran 

3. Jenis-jenis kebisingan 

uma mur (1994) membagi beberapa jenis kebisingan yang sering ditemukal 
ke 

dalam lima kelompok, yaitu: 
a. Kebisingan yang kontinue dengan spektrum frekuensi yang Iuas misalnya

mesin-mesin, kipas angin dan lain-lain. 
coIsingan yang kontinu dengan spectrum frekuensi yang sempe 

gergaji sirkuler, katup gas dan lain-lain. 

d. Kebisingan impulsive seperti tembakan bedil atau meriam dan ledakan

di gan terputus-putus misalnya lalu lintas, suara kapal teroxlapangan udara. 
C. Kebisingan impulsive berulang, misalnya mesin tempa

tempat di perusahaan. 
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hidup,
mudah marah, menjadi lebih peka atau mudah tersingmekanisme hormonal yaitu diproduksinya hormon adrenalinE yang melalui lapat 

kenyamanan darah. Gangguan mental, emoSional berupa tergaan

Gangguan Pendengaran Akibat Bising/GPAB (Noise Induced hearing 
meningkatkan

frekuensi detak jantu: 

Batasan tingkat kebisingan yang dapat menyebabkan 

ngaran
batasan tingkat kebisingan dibagi menjadi du: 

lingkungan dengan waktu pajanan 24 jam yang kita kenal dene engan

Loss/NIHL). Gangguan pendengaran akibat bising (GPAB) adalah penurunan pendengaran sensorineural yang pada awalnya tidak disadari, karena belum
mengganggu percakapan sehari-hari. Penurunan pendengaran sensorineural tipe koklea pada kedua telinga. Faktor lama pajanan, intensitas kebisingan, umur serta
faktor lain akan berpengaruh terhadap penurunan pendengaran tersebut. Faktor
yang mempercepat GPAB/NIHL adalah pajanan intensitas kebisingan melebihi
NAB (85 dbA selama 8 jam) 

ntung dan tekanan darah.

kan gangguan

Baku Mutu 
Lingkungan dan untuk tempat kerja dengan waktu pajanan 8 jam kerja atau Nilai
Ambang Batas (NAB) berdasarkan dari lampiran lampiran II Keputusan lenteri
Tenaga Kerja No. 

13/MEN/X/2011. 

Tabel 3 NAB kebisingan sesuai Permenaker No. 13/Men/x/2011 5. Pengendalian Kebisingan 

Waktu pemaparan perhari Intensitas kebisingan (dB) Untuk mengatasi pengaruh bahaya kebisingan di tempat kerja,
khususnyapada para pekerja perlu dilakukan upaya seperti:

85 Jam 
1. Pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan upaya

pengendalian bising di tempat kerja. Diperlukan pula pengawasan 
terhadap ditaatinya peraturan tersebut. 

88 

91 

2. Di perusahaan perlu diadakan pengawasan kebisingan (noise control)
secara terus menerus, serta disusun suatu peta yang mengambarkan 
tingkat kebisingan di setiap sumber bising (noise map) 

94 

30 Menit 97 3. Mengurangi intensitas kebisingan pada sumbernya, misalnya melalui

perencanaan pemilihan mesin sejak awal. pemeliharaan mesin dan 

peralatan lain secara teratur, subsitusi mesin yang bising dengan mesin

lain yang sumber intensitas kebisingannya lebih randah. konstruksi 
bangunan, penempatan mesin. pemasangan pondasi yang kokoh,
penggunaan peredam dan sebagainya. 

15 100 

75 103 

375 106 

188 109 
4. Mengupayakan agar perambatan bising dapat dikurangi, misalnya dengan

menempatkan sumber bising secara terpisah atau mengisolasi, 

menggunakan remote control dan penyediaan panel room dan lain 
sebagainya. 

94 112 

2812 Detik 115 5. Pada para pekerja perlu dilakukan berbagai upaya lain seperti
1406 118 a. Pendidikan dan penerangan tentang bahaya bising.
703 b. Pemeriksaan fungsi pendengaran sebelum dan sesudah

bekerja di tempat kerja bising serta pemeriksaan secara 

berkala.

121 

352 124 

176 127 C. Mengurangi waktu atau lama pemaparan yang dialami 

pekerja. 88 130 
d. Penggunaan alat pelindung telinga, misalnya beupa tutup

atau sumbat telinga.
44 133 

136 Semua upaya tersebut, tidak akan banyak manfaatnya apabila pihak
perusahaan, mulai dari tingkat top manager sampai pada semua tingkat bawahnya. 
tidak mendukung program tersebut. Setiap bagian di perusahaan mempunyai tugas

11 
139 

dak boleh terpajan lebih dari 140 dB walaupun sesaa 
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dan kewajiban masing-masing dalam menanggulangi kebisingan ha 

produksi. personalia, 
pemeliharaan, 

medis

pula halnya dengan para pekerja sendiri, peran sertanya dalam ina ikian

sangat dibutuhkan. 

baik bagian
teknis maupun bagian lainnya. De 

4 Komposit
6. Tujuan Pengendalian Kebisingan 

Tujuanpengendalian Kebisingan dalam bekerja sebagai berikut:

Mencegah kerusakan pendengaran pekerja,

Mengurangi kelelahan pekerja dalam bekerja, 
Menjaga konsentrasi sehingga daya produktifitas pekerja tetap

1. Pendahuluan 

Manusia sejak dari dulu senantiasa berusaha untuk membuat bermacam- 3. 
macam produk yang terdiri dari gabungan lebih dani satu bahan untuk menghasilkan 
suatu bahan yang lebih kuat. Sebagai contoh. pemakaian jerami pendek guna 
menguatkan batu bata di Mesir, panah orang Mongolia yang menggabungkan kayu. 
otot binatang, sutera, dan pedang samurai Jepang yang terdiri dari banyak lapisan
oksida besi yang berat dan liat. Secara umum teknologi modern memerlukan bahan

dengan kombinasi sifat-sifat yang luar biasa yang tidak boleh dicapai oleh bahan-
bahan lazim seperti logam besi, keramik. dan bahan polimer.

konsistan.dan 

Menjaga kesehatan pekerja sehingga tetap semangat dalam bekerja.4. 

Tujuan dari pengendalian kebisingan adalah untuk mengurangi daya tahan
tubuh pekerja dari kelahan yang disebabkan oleh kebisingan dalam tempat kerja
yang tinggi, sehingga kesehatan pekerja dapat terjaga dan juga produkti fitas balam 
bekerja tetap konsistan. 

Sejalan dengan perkembangan jaman dan inovasi teknologi yang sudah
sangat maju, maka diperlukan suatu material yang mempunyai kriteria spesifik
seperti ringan, kuat, keras, tahan aus dan harga yang murah. Pada upaya pencarian 

peningkatan performa material tersebut maka para ilmuwan terutama berkaitan 

dengan ilmu bahan, insinyur, dan peneliti selalu melakukan usaha untuk
menghasilkan suatu material yang baru yang berbasis material yang sudah ada 

Salah satu contoh dari pengembangan atau penelitian tersebut adalah bahan
komposit. 

Secara umum material komposit merupakan kombinasi antara dua atau 

lebih dari tiga bahan yang memiliki sejumlah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh 

masing-masing komponennya (Surdia dan Saito. 1999). Seianjutnya material

tersebut akan menghasilkan sifat material yang mempunyai sifat lcbih baik dan 

materal-material sebelumnya. Komposit merupakan gabungan atau kombinasi dan 

dua atau lebih material yang berbeda menjadi bentuk struktur unit makroskopik. 
Kombinasi ini akan menghasilkan sifat material yang mempunyai sifat lebih baik 

dari matenal-material penyusunnya. Kombinasi biasanya didapat dengan bahan

polimer, logam dan keramik.

2. Defenisi Komposit

Pengertian komposit adalah bahan yang terbentuk apabila dua atau lebih komponen
yang berlainan digabung. Sanjay K. Mazumdar dalam bukunya Composites 

manufacturing (200) menjelaskan komposit adalah bahan hibrida yang terbuat dan 

resin polimer diperkuat dengan serat, menggabungkan sifat-sitat mekanik dan fisik. 
Pada detinisi yang lebih mendalam khususnya dalam istilah engineering komposit

didefinisikan berdasarkan tingkat dari definisinya. Pada elemenial atau ungkat
dasar, dimana molekul dan sel kristal masih tunggal, semua maternal tercampur dart 

17 



dua atau lebih atom yang 
berbeda dapataianggap sebagai komposit, Pada 

ini komposit terdiri dari campuran, 
baik itu logam campuran 

campuran 
keduanya.

Ilustrasi ikatan dan SiTat isik polimer dapat dit 

gambar di bawah ini. 

definisi
bolimer ataupun 

dilihat
3. Klasifikasi Komposit 

pada Bahan komposit pada umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu serat (fiber)sebagai bahan pengis1 dan bahan pengikat serat-serat tersebut yang disebut matrik. 
Pengunaan serat sendiri yang utama untuk menentukan karakteristik bahan 
komposit, sepert1: kekakuan, kekuatan, daya sereap/redam terhadap suara serta
sifat-si fat mekanik yang lainnya. Salah satu keuntungan material komposit adalah
kemampuan material tersebut untuk diarahkan sehingga kekuatannya dapat diatur 
hanya pada arah tertentu yang kita kehendaki, hal ini dinamakan "tailoring properties" dan ini salah satu sitat istimewa komposit yaitu ringan. kuat, tidak 

terpengaruh korosi, dan mampu bersaing dengan logam, dengan tidak kehilangan 
karakteristiknya. 

Resin Composite 

Komposit merupakan terobosan baru dalam ilmu bahan sebagai bahan 
konstruksi selain logam/metal. Seiring dengan perkembangannya ilmu komposit
komposit bermetrik polimer mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan ada 
kecenderungan dalam perkembangannya material komposit bergeser pada 
penggunaan kembali serat alam (back to nature) sebagai pengganti serat sintetik. 
Demikian juga komposit antara serat batang pisang dan serbuk gergajian kayu 

Gambar 1. Pembentukan material komposit menggunakan serat dan resin

(Mazumndar, 2001) 

Struktur komposit umumnya terdiri dari dua komponen yang satu 

komponennya adalah matriks yang berfungsi untuk perekat atau pengikat dan 

pelindung filler (pengisi) dari kerusakan eksternal. Matriks yang umum digunakan 

adalah carbon. glass, kevlar, dll. Sementara komponen yang lain disebut filler

(pengisi). berfungsi sebagai Penguat dari matriks. Filler yang umum digunakan 
adalah carbon. glass, aramid. Sehingga komposit dapat disimpulkan adalah sebagai
dua macam atau lebih material yang digabungkan atau dikombinasikan dalam 

sekala makroskopis (dapat terlihat langsung oleh mata) sehingga menjadi material 

baru yang lebih berguna. (Daniel dkk., 1942). 

mempunyai kemampuan untuk bisa dijadikan bahan pembuatan produk meskipun

kekuatannnya lebih rendah dari komposit antara serat sabut kelapa dan serbuk
gergajian kayu. namun komposit ini kemampuan untuk daya redamnya lebih baik 
sehingga lebih cocok untuk interior ruangan yang memerlukan kedap suara 
(Purwanto, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka 

dilakukan penelitian tentang pembuatan komposit dari bahan limbah yang serbuk 
gergajian kayu dan serat akar wangi untuk menghasilkan komposit yang 
mempunyai sifat redam suara untuk pembuatan bahan pembuat ruangan yang kedap 
Suara. Dengan diperolehnya bahan komposit yang mempunyai sifat peredam 
suara/daya absorpsi suara yang seperti bahan lain misal kayu maka bahan komposit
tersebut dapat dijadikan bahan dasar alternatif dalam pembuatan produk yang 
membutuhkan daya absorpsi misalnya dinding mobil, dind1ng ruangan maupun
peralatan kotak speaker. 

Pada tingkat struktur mikro, komposit didefinisikan sebagai material yang 
terdiri dari gabungan dua atau lebih kristal, dengan struktur molekul atau fase yang 

berbeda. Sebagai contoh semua material logam yang hanya mempunyai ase 
tunggal seperti perunggu dan kuningan akan diklasifikasikan sebagai monolithic, 

sedangkan baja mempunyai multiphase logam, yaitu dari carbon dan besi yang juga 

dapat didefinisikan sebagai bahan komposit. 
Berdasarkan matriks yang digunakan komposit dapat dikelompokkan atas 

a. PMC: Polymer Matriks Composites (Menggunakan Matriks Polimer) 
Studi yang dilakukan oleh Schwartz, (1984) menyatakan bahwa pad 

tingkat struktur makro hanya berhubungan dengan bentuk atau unsur pok 
Struktur yang besar, seperti matriks dan partikel/serbuk sehingga peN 

mikiran 

mengenai komposit adalah sebagai sistem material yang berasal dar ase 
unsur pokok makro yang berbeda. Bahan komposit biasanya dibangun ua metri
yatu fase matriks dan fase disperse (penambah)/reinforcemenl. 

Polimer merupakan matriks yang paling umum digunakan pada material 

komposit. Karena memiliki sifat yang lebih tahan terhadap korosi dan lebih
ringan. Matriks polimer terbagi 2 vaitu termoset dan temoplastik. 
Perbedaannya polimer temoset tidak dapat didaur ulang sedangkan 
termoplastik dapat didaur ulang sehingga lebih banyak digunakan. Jenis-
jenis temoplastik yang biasa digunakan adalah pohpropvlene (PP). 
polystryrene (PS), polyethylene (PE), dan lain-lain. 

dari 

penyusunan pada fase dispersi sangat berpengaruh. Geometri
but 

an 
dapal 

da meliputi konsentrasi dispersi, ukuran, tebal lapisan dispersi, Jara Ps dan serat orientasinya. Polimer, logam, dan keramik biasanya sebagai rasc n gelas, serat karbon, whisker, asbes dan serat alam sebagai fase aiP 
Berdasarkan serat yang digunakan komposit serat (fiber-mairikscompOsites) 
dibedakan menjadi:

a. 

Fibre composites (komposit serat) adalah gabungan serat dengan matrik 
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Particulate composites adalah gabungan kel dengan alik. matrik. 

composites 
adalah gabungan lapIsan atau unsur pokok lamina

letalLOs

. Flake composites 
adalah gabungan serpih rata dengan . 

Filled composites adalah gabungan matrik continou tal Laminar b. MMC: Metal Matriks Composite (menggunakan matriks logam)
Metal Matriks Composite adalah salah satu jenis komposit yang memilik1 matriks logam. MMC mulai dikembangkan sejak tahun 1996 Pada mulanyaayang diteliti adalah Continous Filamen MMC yang digunakan dalam
industri penerbangan. (Deborah, 2009).Berdasarkan penempatannya terdapat beberapa tipe serat pada komposit

yaitu:
Contimuous Fibre Composile, tipe ini mempunyai susunan.

dan lunus, membentuk lamina diantara matriksnya. 

Hoven Fiber Composit, komposit ini tidak mudah dinenoa

lapisan karena susunan seratnya mengikat antar lapisan.
Discontinous Fibre Composite. adalah tipe komposit dengan

jang 

tar 

Serat
pendek. Tipe ini dibedakan lagi menjadi 3 

a. Aligneddiscontinous fibre
b. Off-axis aligned discontinousfibre
c. Randomly oriented discontinous fibre

Mlod 

Gambar3. Proses pembuatan metal-matrix sebuah komposit (Deborah. 2009) 
Berdasarkan strukturnya komposit dibedakan atas:

. Particulate Composite Materials (komposit partikel) merupakan 
komposit yang menggunakan partikelbutiran sebagai filler (pengisi). 
Partikel berupa logam atau non logam dapat digunakan sebagai filler.
Fibrous Composite Materials (komposit serat) terdiri dari duakomponen 

penyusun yaitu matriks dan serat.

jenis C. CMC: Ceramic Matriks Composite (menggunakan matriks keramik) 

Structural Composite Materials (komposit berlapis) terdiri darisekurang-

kurangnya dua material berbeda yang direkatkan bersama-sama. Proses

pelapisan dilakukan dengan mengkombinasikan aspek terbaik dari 

masing-masing lapisan untuk memperoleh bahan yang berguna. Untuk

lebih jelasnya, pembagian komposit dapat dilihat pada gambar berikut:

Keramik merupakan material yang tahan oksidasi dan tahan terhadap suhu 
yang tinggi, namun memil1ki kerapuhan luar brasa, dengan mlai 

ketangguhan patah tang sangat rendah. Komposit bermatriks keramik
diperkuat dengan serat panjang maupun pendek.proses pembuatannya

adalah melalui proses penekanan keadaan panas, penekanan panas isostatik. 
sintering fase air. 

Berikut tabel perbandingan kemampuan serap suara pada masing-masing material 

dengan frekuensi 500 Hz. 

Tabel 4. Material dan Koefisien serap suara

Pice 
inors

Structural reinforced 
Material Koefisien serap 

frekuensi 500 Hz 
pada 

Sandwich
CornOUs Dsconinuous Laminates 

pareis 
(short) Semen 0.015

Semen lapis keramik 0.01 
Randomly
oriented Semen lapis karpet 0.14 

tebal

Semen lapis kayu 0.10 

Batu bata ekspos .06 

Gambar 2 Struktur Bagan Komposit (Deborah, 2009) 

21 



0.10 
Papan kayu 

0.49/0.55 
Tirai sedang/tebal 

0.04 
Kaca buram

5 Limbah Kayu 
0.17 

Eternit
0.05 

Gypsum 
0.46 

Manusia

Sumber: Suharyani dan Mutiari (2013)

Sementara itu, angka koefisien serap bunyi (a) sangat dipengaruhi oleh jenis dari 
bahan material dan untuk mengetahui kemampuan bahan dalam enyerap 1. Limbah kayu 

bunyi 
Limbah kayu setiap kegiatan pembalakan maupun penggergajian menghasilkan limbah. Limbah penggergajian adalah potongan kayu dalam bentuk

dan ukuran tertentu yang seharusnya masih bisa dimanfaatkan tetapi ditinggalkan 
karena keterbatasan tingkat teknologi pengolahan kayu yang ada pada wakti

ditampilkan dalam tabel 2.2. 

Tabel 5 Bahan dan koefisien serap bunyi (a) itu 
(Rachman dan Malik, 2011). Dengan kata lain limbah penggergajian merupakan Bahan Angka koefisien serap bunyi (a) 
produk sampingan dari suatu proses penggergajian yang dapat diman faatkan bila 

Dinding batu 0.03 teknologinya telah tersedia. 

Menurut Darsani (1985), berdasarkan penggergajian (processing)Permadani 0.30 
kayunya, limbah kayu dapat dibedakan menjadi logeing waste. yaitu limbah akibat
kegiatan logging dan processing wood waste, yaitu limbah yang diakibatkan 
kegiatan industri kayu seperti pada pabrik penggergajian. plywood dan lain-lain. 
Limbah penggergajian secara garis besar terdiri dari lima bentuk: yaitu serbuk
gergaji (sawdust), sabetan (slabs), potongan ujung kayu gergajian (off cut).
potongan dolok cacat dan kulit kayu (Rachman dan Malik. 2011).

Celotex 0.35 

Gelas 0.02 

Vilt rambut 0.50 

Linoleum 0.02 
Bentuk limbah gergajian yang dihasilkan oleh suatu pabrik gergajian 

berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Sebagai contoh, pabrik yang memproduksi sortimen kayu gergajian yang lebih kecil
menghasilkan limbah serbuk gergaji yang lebih banyak dibandingkan dengan yang 

memproduksi sortimen kayu yang lebih besar. Besar kecilnya jumlah limbah 

tergantung dari tinggi rendahnya angka rendemen. Istilah rendemen dalam industri

adalah perbandingan banyak barang yang dihasilkan (output) dan bahan baku 
(input) yang digunakan, biasanya dinyatakan dalam persen (o). Pada industri

penggergajian, rendemen berarti perbandingan voume kayu gergajian yang 
dihasilkan dengan log kayu yang digunakan. Hal ini berarti dengan mengukur
angka rendemen, secara tidak langsung kita akan mengetahui jumlah limbah yang 
dihasilkan. Semakin rendah kuantitas limbah, maka akan semakin tinggi angka
rendemen, begitu juga sebaliknya. Berikut ini adalah komposisi bentuk limbah yang 
dihasilkan dari industri pengolahan kayu yang dapat dilihat pada Tabel 5. 1 

Plester tembok 0.02 

Sumber: Sear et al., 1962 

Tabel 6 menunjukkan bahwa limbah serbuk gergaji yang dihasilkan dari 
Suatu proses pengolahan kayu sebesar 12-15% dari total besaran log yang 
digunakan. Hal ini menunjukkan besarnya potensi limbah serbuk gergaji yang ada 

pada industri penggergajian. 
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Tabel 6. Komposisi bentuk limbah penggergajian 
Persentase (%) Bentuk limbah 

12-15Serbuk gergaji 

Sabetan dan potongan ujung berukuran 25-35

kecil
5-10 

Potongan dolok dan kayu cacat 

2. Serbuk kayu 

maupun
Berbagai macam pohon dan tanaman baik yang berdaun lehar

berdaun sempit/kecil tumbuh subur di Indonesia. Pohon yang ada di lin 

kita, menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperlas a 

prows pemanfaatan kayu sebagian besar digergaji terlebih dahulu, menehail
limbah serbuk gergaji. Limbah serbuk gergaji yang melimpah di lingkungan kita 
banyak yang terbuang, bahkan tidak dimanfaatkan dan hanya dibakar saia.Padabl

pembakaran serbuk gergaji ini masih menimbulkan dampak pada lingkungan 
Sejumlah efek samping negatif yang cukup berarti diantaranya polusi udara dan 
kerusakan lingkungan disebabkan pemilihan cara yang kurang tepat (Ginting, 
1998).Bahan-bahan yang ada dilingkurngan sebaiknya dimanfaatkan agar tidk 
menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan. 

Di Indonesia potensi limbah kayu menunjukkan angka yang tinge
Gambar 4. Serbuk kayu 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)
Berdasarkan data departemen kehutanan, setiap tahunnya dihasilkan limbah

biomassa sebanyak 261,99 juta ton. Limbah serbuk gergaji kayu biasanya
dihasilkan sebagai hasil samping proses pembangunan rumah dan produksi industr

kayu, seperti kayu lapis serta mebel. Limbah serbuk gergaji kayu biasanya
dimanfaatkan untuk bahan bakar tunggu (briket), media tanam ataupun hany 
dibakar dan dibuang sebagai sampah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi

baru agar limbah kayu ini mempunyai nilai lebih.

Serbuk gergaji adalah butiran kayu yang dihasilkan dari proses
menggergaji (Setiyono, 2004). Serbuk-serbuk gergaji ini dapat diperoleh dan 
beragam sumber, seperti limbah pertanian dan perkayuan. Jumlah serbuk gergaj1
yang dihasilkan dari eksploitas1/pemanenan dan pengolahan kayu bulat sangat
banyak. Produksi total kayu gergajian Indonesia mencapai 2.6 Juta m3 per tahundengan asumsi bahwa jumlah limbah yang terbentuk 54.24°% dari produks1 totalOleh karena itu, maka dihasilkan limbah penggergajian kayu sebanyak 1.4 Juta m 

per tahun dan angka ini cukup besar karena mencapai sekitar separuh dari produksi 
kayu gergajian (Pari, dkk, 2002). Balai Penelitian Hasil Hutan (BPHH) pada kilang 

Kayu telah digunakan sebagai bahan struktur sejak dahulu. Kayu men 
kekuatan tarik dan tekan, dan secara stuktural cocok untuk berperan sebagalrd 
ang memikul beban jenis tekan aksial, tarik aksial, dan beban lentur (a 

Macdonald, 

2001. Demikian halnya dengan serbuk kayu pengergajian merupakan j 
salahSau 

enis kayu partikel yang berukuran 0,25 mm -2,00 mm, bobotnya niugdalah 
keadaan kering dan mudah diterbangkan oleh angin. Kandungan haoian ad besar 

selulosa, lignin dan zat lain (termasuk zat gula). 

penggergajian di Sumatera dan Kalimantan serta Perum Perhutani di Jawa 
menunjukkan bahwa rendemen rata-rata penggergajian adalah 5"o. SIsanya >o 
berupa limbah.dalam 

Limbah serbuk gergaji kayu menimbulkan masalah dalam penanganannya. 
yaitu dibiarkan membusuk, ditumpuk. dan dibakar yang kesemuanya berdampak 

negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, limbah serbuk gergaji yang dihasilkan 
dar industri penggergajian dapat dimanfaatkan untuk berbayai keperluan 

diantaranya pembuatan etanol, sebagai media tanam, bahan baku furmitur, bahan

baku briket arang, bahan bakar guna melengkapi kebutuhan energi industri
Vinir kayu lapis dan pulp/kertas. 

oleh selulosa (C6H1005). Selulosa adalah suatu bahan yang ak begitu
ah 

asing

sumber
lag 

inding sel tersusuns 

Dagi manusia meskipun merupakan karbonhidrat selulosa D 
makanan bagi manusia. Lignin adalah suatu campuran zat- Za dari zat karbon, zat air atau hidrogen dan oksigen. Serbuk B etraktif 

mengandung 

kayu 

terdiri

Komponen utama yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat c 
Serbuk gergaji kayu sebenarmya memiliki sifat yang sama dengan kayu,

hanya saja wujudnya yang berbeda. Kayu adalah sesuatu bahan yang diperoleh dari 
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ohon 
pohon dihutan, yang merupakan bagian dari 

hasil pemotongan pohon

tersebut dan dilakukan pemungutan, setelah diperhitungkan bapia

yang lebih banyak dapat dimantaatkan untuk sesuatu tujuan pen mana 

6 Sabut Kelapayaitu
kelompok Gymnospora. yaitu yang biasa disebut dengan Softw

Angiospora yang 
dikenal dengan Hardwood. 

Tanaman kayu dapat 
diklasif+kasikan dalam dua elEnaan

vood dan kelompo
Di Indonesia ada tiga macam indust

latif besar,
bis, dan pulp atau kertas. Sejauh ini, limbah

dalam proses 
kayu yang secara dominan mengkonsumsi Kayu dalam jumlah yang relatifi

yaitu: penggergajian, vinir atau kayu lapis, 

biomassa dari industri tersebut telah dimanfaatkan kembali

pengolahannya sebagai bahan bakar guna melengkapi kebutuhan energi 1. Sabut Kelapa

Kelapa merupakan tanaman perkebunan/ industri berupa pohon batang 
lurus dari famili Palmae. Ada dua pendapat mengenai asal usul kelapa yaitu dari 
Amerika Selatan menurut D.F. Cook, Van Martius Beccari dan Thor Herjerdahl dan 
dari Asia atau Indo Pasific menurut Berry, Werth, Mearil, Mayurathan. Lepesma.
dan Pureseglove. Kata coco pertama kali digunakan oleh Vasco da Gama. atau 
dapat juga disebut Nur Indica, al djanz al kindi, ganz-ganz, nargil, narlie. tenga.
temuai, cocomut. dan pohon kehidupan. Kelapa merupakan tumbuhan produktif. 
Kondisi ini juga yang menyebabkan banyak penduduk lokal yang bergantung pada 
sektor industri kecil yang bergerak pada pengelolaan kelapa. Selama ini serat kelapa 
hasil industri kecil tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga saja. 

Kenyataannya, saat ini masih ada limbah penggergajian kayu yang di dan 

sebagian dibuang ke al1ran sungai (pencemaran air), atau dibakar secara lan 

ikut menambah emisi karbon di atmosfir). Produksi total kayu gergaiian Indo 

mencapai 2.6 juta m3 per tahun, dengan asumsi bahwa jumlah limbah vano 
terbentuk 54,24 persen dari produksi total. Oleh karena itu, maka dihasilkan limbah
penggergajian kayu sebanyak 1,4 Juta ms per tahun dan angka ini cukup besar
karena mencapai sekitar separuh dari produkSi kayu gergajian (Pari, 2002).

Limbah serbuk grgají kayu menimbulkan masalah dalam penanganannya, 

yaitu dibiarkan membusuk, ditumpuk, dan dibakar yang kesemuanya berdampak 
negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penanggulangannya perlu dipikirkan. 
Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah meman faatkannya menjadi produk 
yang bernilai tambah dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan, sehingga hasilnya

mudah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa
hal berprospek positif, sebagai contoh teknologi aplikatif dimaksud dapat
diterapkan secara memuaskan dalam mengkonversi limbah industri pengolahan 

kayu menjadi briket, arang serbuk, briket arang, arang aktif, dan arang kompos.

Sung 
Indonesia 

Sabut yang merupakan komponen terbesar dari buah kelapa. sebagian
besar hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada pengeringan kopra dan rumah 

tangga, hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan dalam proses industri. 
Ketersediaan sabut kelapa di Indonesia mencapai 9,6 Juta ton per tahun yang bila 
diolah menjadi serat sabut bisa mencapai 1,9 juta ton per tahun (Anonim. 1999).

Dengan melakukan pengolahan terhadap sabut kelapa akan mendukung 
meningkatnya nilai ekonomi sabut kelapa yang selama ini hanya sebagai limbah.

Kurang berkembangnya usaha pendayagunaan sabut kelapa untuk
menghasilkan produk yang bernilai ekonomi berupa serat sabut kelapa karena
kurang tersedianya peralatan pengolahan yang dapat dijangkau dan infomasi pasar
produk serat sabut dan hasil olahan lanjut sangat terbatas. 

Upaya mengatasi permasalahan pendayagunaan sabut kelapa dapat

dilakukan penanganan dalam dua arah yang dilakukan secara simultan dan 
berkelanjutan, yakni : (1) pihak instansi teknis; introduksi teknologi pengolanan sabut kelapa yang praktis, baik melalui pelatihan petani, pembinaan. med1a

massa/elektronika, menyebarluaskan informasi pasar produk-produk serat sabur

elapa dan (2) pihak petani; petani dengan keterbatasan modal, teknologi.
eterampilan dan kemampuan manajerial dan pengolahan sabu., sehingga sangat 
membutuhkan dukungan dana berupa kredit dengan bunga unak dan pelatihan 
yang terprogram. 

Mengandalkan usaha pengolahan serat sabut kelapa dan produk olahannya 

Secara perorangan akan berlangsung lambat dan tidak efisien, untuk praktis dan 

erisiennya usaha pembinaan baik teknis maupun manajemen usaha maka 

penyediaan peralatan pengolahan dan modal kerja kredit serta pengorgan1sasian 
Kegiatan dalam upaya memasarkan produk serat dan hasil olahannya perlu
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dilakukan dalam bentuk kelompoK, baik melalui wadah kelom

koperasi dengan bimbingan dan pengawasan 

secara terpadu dan berkelanjutan. 

k tani maupun
ang dilakukan 

oleh instansi terkait
2. Karakteristik Sabut Kelapa dan Serat

Komposisi dari komponen buah kelapa adalah sabut 35%. daging 28%, air 
Sabut kelapa merupakan bagran terbesar dari buah kelapa yaitu 

sekitar
didapat pada 

25% dan tempurung 12 (Grinwood. 1960). Dengan demikian sabut kelapamerupakan komponen hasil dengan persentase terbesar. Komposisi kimia sabut 
kelapa dapat dilihat pada Tabel 7. 

350 dari bobotnya. Sabut kelapa merupakan limbah yang muda 

daerah di sepanjang pesisir seperti kebanyakar wilayah Indone

Lelanamencapai 3.76 juta Ha dan total produksi sebanyak 14 milyar butirmerupakan negara penghasil kelapa yang utama di dunia denpan luas perkebunan 
donesia

(direktorat kredit, BPR dan UMKM. 2000).

Sabut kelapa terdiri dari 75% serat dan 25% gabus. Sabut kelana
dimanfaatkan scbagai bahan industri Karpet, pengisi sandaran kursi, dashh

mobil. kasur. plafon. atau bahan panel dinding tahan gempa. Sabut kelapa memil
sifat tahan lama. ulet, kuat terhadap gesekan, tidak mudah patah, tahan terhadanai 

tidak mudah membusuk, tahan terhadap jamur dan hama serta tidak dihuni oleh 
rayap (Isroful. 2009).

Tabel 7. Komposisi kimia sabut kelapa
Komponen Jumlah (persen)

Air .00 

Pektin 14.25 

Hemiselulosa .50 

Lignin 29.23
Sabut kelapa memiliki pengaruh terhadap kekuatan bending produk asbes 

semen dengan perlakuan terbaik pada persentase serat kelapa 2,4% dengan model
anyam (Jufri. 2009). Pemanfaatan sabut kelapa juga dapat digunakan sebagai
peredam suara. Sabut kelapa memenuhi persyaratan untuk peredam suara sesuai
ISO 11654. dengan komposisi sabut kelapa diatas 0,15 dihasilkan bahan

penyerapan gelombang bunyi oleh peredam suara berbahan dasar material sabut
kelapa (Kuriati et al., 2006).

Selulosa 21.07 

Komposisi sabut terhadap buah kelapa beragam. tergantung umur pohon
kelapa dan berat buah (Lay, 1988). Keragaman tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut: 1. Umur pohon kelapa kurang dari 25 tahun berat buah 1.64 kg. sabut
25.1%; daging 28.1%; air 32.7%; tempurung 14, 1%. 2. Umur pohon kelapa 25 -50 
tahun: berat buah 1.11 kg: sabut 30%; daging 29.4%: air 24.1°%:; tempurung 15.70. 
3. Umur pohon kelapa lebih dari 50 tahun : berat buah 0.70 kg: sabut 23°o. daging 
37.2%; air 22.2%; tempurung 17.5%. Diketahui bahwa sabut kelapa terdir1 dar 

empat bagian yakni : (a) kulit sabut, (b) serat sabut. (c) serbuk debu sabut. (d) 
bagian keras dari ujung sabut. Saat ini bagian yang bermilai ekonomi adalah serat 
sabut dan debu sabut. Komposisi serat sabut kelapa dapat lihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Komposisi kimia serat sabut kelapa

Komponen Jumlah (persen)

Air 25 

Pektin 3.00 

Hemiselulosa 0.25 

Lignin 45.8 

Selulosa 43.44 

3. Pemanfaatan Serat Sabut Kelapa 
Menurut Banzon dan Velasco (1982) serat sabut kelapa dapat dibedakan 

berdasarkan ukuran dan pemanfaatannya yakniGambar 5 Serat kelapa 
Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)



Mat/Yarn fibre merupakan 
serat panjang dan halus (cocok

tikar, pemadani 
dan tali).

. Bristle fibre merupakan serat kasar (untuk pembuatan sapu dan bahan
keraj1nan). 

Mattres merupakan serat pendek (SeDagal bahan pengisi sprino 7 an ok Sampah Kertas mobil). 

miliki beberapa
karet busa yaitu mempunyai kemampDuan keunggulan hh kuat. tidak mudah lapuk, ringan, elastis sehingea 

Penggunaan serat sabut kelapa sebagai bahan pengisi memi 

keunggulan dibandingkan dengan karet

lebih
nyaman dalam penggunaannya 

(Antonal, 1996). Debu sabut vano 

samping dari pengolahan serat sabut kelapa dapat dimanfaatka pakan hasil

keperluan seperti bahan obat nyamuk bakar, hio (dupa cina), pupuk oroa agai 
m 

1. Sampah Kertas

Permasalahan sampah kertas tidak terlepas dari permasalahan sampah
tumbuh dan untuk menyuburkan tanah. (Sutater, 1997). Debu sah edia atas 
senyawa lignin sekitar 30% dan selulose sekitar 35% dengan nisbah CAN6 60:1 

(Ravindranath, 1991). Sifat ini menyebabkan debu sabut memiliki sifat
melapuk. suatu sifat yang diinginkan sebagai media tumbuh tanaman seperti buno 

secara keseluruhan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa aspek seperti teknis-
operasional, hukum, pendanaan, sosial, dan institusi atau manajemen. Contoh
paling populer dari permasalahan tersebut antara lain semakin sulitnya mencari
lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) di daerah perkotaan dan mahalnya
biaya transportasi sampah. Sebagai contoh, DKI Jakarta mengalami kesulitan dalam
mendapatkan lahan pengganti TPA Bantargebang. Penentuan lokasi TPA pengganti 

mendapat banyak tentangan dari masyarakat setempat karena khawatir akan 
terjadinya pencemaran dan dampak lainnya. Sementara itu, biaya operasional dan 
pemeliharaan untuk transportasi sampah menjadi beban yang berat karena faktor

volume sampah yang mesti diangkut dan jauhnya jarak dari sumber sampah ke 

lambat

dan sayur-sayuran. Sitat ini ditunjang oleh daya memegang air yang apai 
600% dan porositas 76% serta kerapatan lindak hanya 0.1525 g/ml. Sifat-sifat 

tersebut memiliki keunggulan dibandingkan media gambut yang selama

digunakan sebagai media.

TPA. 

Gambar 6. Limbah kertas
Sumber: Dokumentasi pribadi (2018)
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sekolah lebih banyak menghas1lkan kertas tulis bekas. Masino
-masing jenis kerta

didaurulangn besar kertas bahwa konsumsi sampah kertas sebagai bahan baku industri kertas terus meninzkat Savangnya. sampah kertas yang dikons1msi saat ii tiedak bisa sepenuhmva dipenuholeh sampah kertas dari dalam negeri sehingga untuk memenuh1 kebutuhan industrkertas Indonesia mas1h mengimpor kertas bekas Pada tahun 1997, msainva.tingkat kapasitas konsumsi kertas sebanyak 5.| 19970ton sedangkan sampah kerts
vang kembali sebagai bahan baku kertas hanya mencapa1 9R0 000 ton atau baru mencapai 31°o. Padahal produksi sampah kertas skala nasional diprediksikan dapatmencapai 1.599.0O00 ton pertahunnya. Jadi prospek pemasaran kertas bekas masih
terbuka lebar. Dar1 tabel tersebut dapat dthitung bahwi rata-rata pen1ngkatan kebutuhan sampah kertas (asal lndonesia) mencapai 1. setiap tahunnyaMasyarakat (sumber sampah kertas) Pemulung Lapak Bandar Suppier industr

Kecil (art paper) lndustri Besar Kertas Keterangan. Jalur Kertas Jalur sampah
Kertas Gambar 1. Jalur perdagangan sampah kertas di Indonesia Pemasaran sampah 
kertas saat ini dilaksanakan lintas wilayah. misainya dar1 Jakarta ke Surabaya atau 

sebaliknya. Pada umumnya prosedur pengiriman sudah berdasarkan saling
ketergantungan dan sitatnya mengikat, seperti misalnya. para pemasok basanya
telah mengadakan ikatan kontrak dengan para bandar untuk mendapatkan pasokan
secara rutin. Sebagian besar sampah kertas diserap oleh industr besar, sedangkan 
vang diserap oleh industri art paper relatif sedikit Saat ini harga juai kertas bekas 
sekitar Rp. 700 - 800 kg. 

dan produknya juga berbeda-beda. sementara itu sebagian
an tidak didaurulang. begitu juga dengan kertas tissue

nemiliki karakteristik teTsendiri sehingga kemampuannya 

nembungkus makanan sulit didaurn1lang 

kertas tissuc karena si fatnya yang mudah hancur.
karena adanya lapisan plastik angkan

Tabel 10. Jenis, sumber dan produk daur ulang sampah kert 
ertas

Sumber Produk Daur UlangJenis Sampah Kertas

dan 
Kertas komputer dan Perkantoran. percetakan, Kertas compute

kertas tulis. Art Paper
sekolahkertas tulis

Pabrik. pasar. pertokoan Karton, Art paper Kantong kraft

Pabrik. pasar. pertokoan Karton. Art paperKarton dan Boks 

pasar, Kertas Koran, Art paper
Koran. majalah dan buku Perkantoran. 

umah tangga 

Kertas bekas campuran Rumah tangga, Kertas tissue, kertas tulis
perkantoran, TPS, TPA, kualitas
pertokoan 

rendah, Art 
paper

Kertas pembungkus Pertokoan. rumah Tidak dapat didaur ulang
Tmakanan
Keras tissue

tangga. perkantoran 
Rumah tangga, Kertas 

umah sangat jarang yang 

tissue (tetapi

perkantoran, 
makan, pertokoan didaur ulang kembali)

Sumber: Ditjen Cipta Karya (1999)
Struktur bahan utama dari sampah kertas berupa lignoselulosa yang terdin 

atas komponen selulosa, hemiselulosa, dan lignin (Bobleter 1994, Hendricks dan 
Zeeman 209). Lignoselulosa pada umumnya diperoleh dari kayu yang diprosesamgga menjad1 bubur kertas. Pengemasan kertas sangat beragam tergantuing ul roses pengolahannya adapun sifat kekuatan dan mekanisnya bergantung paua eTtakuar mckanis pada serat serta penambahan pada bahan Pe pngk.atmya 

dan 

setelanatnpah kertas merupakan material sisa yang tidak dingtnka 
ton Erakhiya dalam suatu proses. Sampah kertas merupakan kategori sat Eudatie dengarn sifat recelable (sampah kertas tidak bisa diurai me 

atkanSiop namun daput diolah dan digunakan kembali untuk menl tulan guna tuarang secara ekonomms). 

4 Pronprk Pemasaran Kertas Bekas
ahun pcpemasaran kertas bekas di Indonesia dari tahun ke l ctigat xpeti tersirat dari tabel 3. Pada tabel tersebut membet
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lamanya
makanan yang tersimpan pada styrofoam yang dapat me 

k1mia berp1ndah pada 
makanan.

hahan vang 
tidak dapat durai dengan

didegradas karena di dalam bahan tersebut terkandung unsur-unu 

memungkinkan 2 
am merupakan 

Tidak mudahnya Styrofoam 
an. Sementara bagi lingkungan. Styro

Reans, Bentuk svrn/n«]1 Ii bertipa butiran butiran atau gabus pas1r,hiasanva dipaka untuk pengisi sota. boneka dan sebagaimya agar terasabukan empuk
Ror, Syrofoum ini merupakan widah atai tempat untuk peny1npanan es. organik.

Shrofoam sangat berdampak burnik bagi lingkungan kan es cream. susu murni. puding. ikan. Sayuran. dan larn-l11n 1zir tetap awet dengan bantuan ice gel atau iee pack 

produksiMenurut data EPA (Emvironmental Prolecio Agency) limbah proses

duniastvrofoam ditetapkan sebagai salah satu hmbah berbahaya terbesar di 
styrofoam yang tidak dapat diuraikan oleh tanah sehingga susah untaL

laur 
a 

ulang 
sift 

Stroteam bnard merupakan stvrofoum berbentuk lermbaran 

vang ditimbulkan dapat mengganggu pematasan dan mengandung 57 2at herha
dilengskan ke ndara. Sementara itu Cloro Fluoro Carbon (CFC) sebag

4Block. Sturotoam Block atau lebih dikenal dengan trouam aiok m 

memiliki berbagai ukuran diantaranya seperti s1ze bu)x 120 x 6l Scm s1ze 
600 x 100 x 61.5cm dan sebagarnya 

hahan peniup pada saat prses produksi sthvrofoam merupakan gas vana 
beracun dan mudah terbakar serta sangat stabil, begitu stabilnya gas ini sehinem 
haru akan terurai setelah 65- 150 tahun. Gas ini akan melayang ke udara mencanan

lapisan ozon di atmotsfir dan akan terjadi reaksi serta akan merusak laniar 
pelindung humi serta men1mbulkan efek rumah kaca. 

tidak 
Terdapat beberapa sifat Styrofoam 

Mempunyai berat jenis yang relative ringan 

Mudah larut dalam pelarut hidrokarbon aromatne dan berkior. seperu
benzene. dan carbon tetrachlorde 

Shrofoam tidak baik digunakan karena berdampak buruk bagi kesehatan 
efek negatif hagi kesehatan dapat berupa iritasi kulit, mata, saluran pemapasan 
hagan atas. dan efek gastrointestinal. Selain memberikan dampak negatif bagi 

keschatan. Srrofoam juga tak ramah bagi lingkungan karena tidak mudah diuraikan 
oleh alam Stvrofoam bukan hanya mencemari lingkungan darat saja tetapi apab1la
terhawa ke laut. Shrofoam pun dapat merusak ekosistem dan biota laut. Oleh 
karena tu dalam upaya penanggulangan limbah styrofaoam perlu dilakukan cara 

vang iebih efisien dan ramah lingkungan. Cara yang diajukan dalam mengurang 
Jumlah imbah Sryrofoam adalah dengan cara mendegradasi limbah Styrofoum 

menggunakan agen biologis berupa bakteri Pseudomonas putida, ini karena

seudomonas putida merupakan salah satu bakteri yang dapat mendegrauasi 
hudrokarbom sehingga dengan adanya biodegradasi ini diharapkan dip 
hengurang pencemaran limbah Styrofoam dan menciptakan lingkungan yang ienu 

Tahan terhadap asam basa dan rat korostf lainmya

Mempunyai titik leleh pada suhu 1020 - 10600

Mampu menahan panas

tersih 

Strofoam bukan hanya mencemari lingkungan darat saja tetaptlim 
trojoam yang terbawa ke laut, akan dapat merusak ekosistem dan biotalaul.

yang Sampng t Styrofoam merupakan salah satu peyebab banjir, Styrofoam 

t erebut menjadi pemicu sampah lain ikut tersangkut pula. batnya.
hujanryah akan menumpuk dan menutup aliran air sehingga apaola hhkanGaatig dars úebit ar cukup besar maka kemungkinan besar dapat tlo Proteataytr Brdasark.an data yang iperoleh dari EPA (Eviromental

pembuatantya menambulkan bau tak sedap yang mengganggu pernapa
Asan 

dan 

g puda tahun 1986 telah disebutkan bahwa dalam pro m satigat batryak menghasilkan limbah berbahaya. karena dalam prose

pembuatan 

melepask.ati $7 zat berbahaya ke udara
3.Jenis-jenis dau Sifat Seyrofoam 
daat trbaga: jetis Sayrofosam yang umumnya lerdapat di masyaras
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a. KlemC

Alat ini akan digunakan untuk menekan spesimen dengan cetakan. Peralatan ini tidak dibuat tetapi langsung membeli di toko bahan bangunan. Tahapan Pembuatan 

. Menetapkan Tujuan Pembuatan 

Beberapa tujuaan yang ingin diharapkan dari pembuatan komn mposit
peredam suara ini antara lain:

Mengetahui komposisi atau formulasi yang paling tepat terhadap pengaruh
akustik pada material serat ini 

Mengetahui kemampuan dari papan serat kelapa untuk menyerap suara

(coefficient of sound absorption) dan mengetahui kemampuannya untuk

mereduksi suara (Sound transmission loss).

Mengetahui tingkat toksisitas dari material uji sehingga tidak

membahayakan lingkungan 

Gambar 8 Klem C 

b. Cetakan
Cetakan yang digunakan adalah pipa paralon dengan diameter 3inchi
sementara itu untuk media penahan menggunakan kayu yang dipotong sesuai
dengan diameter pipa paralon

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan papan pelapis atau pemisah 
bangunan yang dapat meredam suara sebagai solusi dari kebisingan lingkungan. 

Penelitian ini juga dapat mendorong masyarakat agar memanfaatkan sesuatu yang 
tidak ekonomis (limbah) menjadi sesuatu hal yang bersifat ekonomis dan berguna. 

Berdasarkan tersebut langkah selanjutnya adalah mengumpulkan studi-
studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Studi ini akan digunakan untuk
membandingkan hasil percobaan. Selain itu, merupakan bagian dari kegiatan

mengumpulkan berbagai teori yang mendukung (theoritical level) kepad

penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsep, teon 

dan fakta.

Gambar 9 Klem C 

2. Persiapan peralatan 
c. Jangka sorong

yang Dalam penelitian ini sebelum melakukan penelitian hal pertama
persiapkan adalah alat dan bahan untuk pembuatan komposit percu Suara.

Jangka sorong digunakan untuk mengukur spesimen kompos1t

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian ini bahwa komposit edam 

akan diuji di laboratorium guna mengetahui kemampuan merei heberapamaka 

suara

N 

IMPERAL SCALE

entuk spesimen dari komposit akan dibuat berbentuk silinder. Adapu peralatan yang digunakan dalam pembuatan spesimen antara lain:
METeC CALE 

OEPI MEASURINKG 

BLADE

AA 

Gambar 10 Jangka Sorong
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d. Timbangan 
Timbangan digital digunakan 

untuk menimbang berat serbut. 

kertas, sabut kelapa dan berat styrofoam dalam menentukan fraksi volume

serat pada proses pembuatan komposit. 

Gambar 13 Baskom
Gambar 11 Timbangan 

3. Proses Pembuatan Spesimen

Biender Urutan dalam pembuatan spesimen adalah sebagai berikut : 
Peralatan ini digunakan untuk mencampur material yang akan dicetak sebagai

a. Pada tahap ini dipersiapkan serat sabut kelapa yang diberi perlakuan 
pendahuluan (pretreatment). yaitu dari mulai pengupasan serat dari gabus
kelapa, pengeringan dan pemotongan berbagai ukuran serat sabut Kelapa
yang digunakan adalah sabut kelapa muda yang diperoleh dari para 
pedagang es kelapa muda dengan alasan bahwa limbah ini banyak yang 
belum dimanfaatkan oleh masyarakat 

spesimen uji 

Untuk mendapatkan serat dari kelapa muda ini masih menggunakan sistem
manual yaitu dengan cara di parut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 
ukuran partikel yang lebih kecil dan seragam. Cara manual ini membuat
pekerjaan menjadi lambat. Untuk mengatasi ini perlu di kembangkan atau 
di buat alat untuk memarut sabut kelapa muda 

Gambar 12 Blender 

. Baskom

akan Baskom ini digunakan sebagai tempat pencampuran material ya5 dibentuk menjadi spesimen uji Gambar 14 Sabut kelapa muda yang dikeringkan 
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serat tersebut dari 
sabut sabut yang nasih tersisa pada pemukaan serat.

serat kelapa terrsebut di keringkan 

b. Serat kelapa yang sudah di kupas, kemudian di bersihkan 

ih semua bersih 
dengan memamfaatkan 

matahari. Proses pengeringan 
ini bertujuan untu 

menghilangka 
nergi 

keringkan, maka pada penumpuKkan serat akan terjadi pelapukan dan serat 

Kemudian di aduk didalam wadah pencampur. Setelah itu di campurkan serat.kelana muda dengan perbandingan yang telah di tentukan kedalam matrik vang SuIdah diaduk rata dengan air dan kemuaian di aduk dengan rata lagi dengan serat

panas
kandungan air yang 

masih tersisapada tumpukan serat. Apabila tidak di sabut kelapa.

Setelah pengadukan rata, adonan ai masukan ke dalam cetakan dan kemudiandilakukan pengepresan dengan menggunakan klem C. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan dan untuk mengnindari material tidak lengket dengan cetakan maka digunakan plastik sebagaimana gambar di bawah ini. 

berbau busuk, dan di tumbuhi bakteri.

C. Pembuatan bubur kertas dilakukan dengan cara merendan 

bekas terlebih dahulu agar lebih lunak saat di hancurkan menggunakan hle 

Perendaman dilakukan sehari semalam. Setelah direndam

elanjutnya dilakukan penggilingan menggunakan blender.
d. Selanjutnya, pada material sStyroJoam Juga dilakukan kegiatan

Aktivitas ini dilakukan untuk mendapatkan marutan.ukuran partikel styrofoa
yang lebih kecil dan seragam. Proses pemarutan dilakukan dengan cara 

nual 
sehingga waktu proses menjadi agak lamban. Sehingga perlu din ikirkanuntuk membuat mesin parut styrofoam. 

Sementara itu, pada material serbuk gergají hanya dilakukan penvarineam 

dengan menggunakan ayakan agar diperoleh ukuran partikel serbukgerai
yang lebih kecil.

4. Tahapan Pencampuran antara matrik dengan sabut

Matrik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bubur kertas, serbuk

gergaji. sabut kelapa dan styrofoam. Untuk keempat jenis matrik ini perbandingan 
campuran di buat bervariasi untuk melihat pengaruh kandungan serat dan matrik

terhadap sifat mekanik dan besarnya pengaruh terhadap karakteristik akustik dari 

papan serat tersebut. Variasi dari dari perbandingan tersebut adalah : 

Gambar 16 Penggunaan plastik untuk menghidari lengket

a. Komposisi lterdiri dari 300 gram bubur kertas: 140 sabut kelapa : 140 
gram serbuk gergaji + 75 gram styrofoam 

b. Komposisi lterdiri dari 140gr bubur kertas 300gr sabut kelapa : 140g 

serbuk gergaji 5gr styrofoam 
Perbandingan ini berdasarkan hasil penelitian karakteristik mekanik yang pernu
dilakukan. Sebelum proses pencampuran, sabut dan matrik di timbang
mendapatkan perbandingan yang di inginkan. 

Gambar 17. Pengeringan sebelum dikeluarkan dari cetakan 
Gambar 15 Proses pencampuran seluruh matena 
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Setelah itu material diyemur sebentar untuk memudahkan 

cetakan.
Sctelah beberapa saat maka material tersebut « 

selanjutnya 
dijemur di bawah terik matahari. 

untuk mengeluarkan 
kadar air yang terdapat dalam material uii. 

ngeluaran material dari 
dikeluarkan dari cetakan dan Proses pengeringan ini rtujuan

dilakukan pengujian tingkat toKSISItas (kadar racun) dalam material uii. Lanokahnenguiian yang terakhir adalah melakukan uji kemampuan teknis tarik dan lentur, nengujian kemampuan serap udara dilakukan dengan menggunakan jasa ratorium Sucofindo. Pengujian di laboratorium Sucofindo menggunakan dASTM C423. Sementara itu, pengujian tingkat toksisitas (kadar racun) dari material spesimen dilakukan di laboratorium Kimia Dasar IPB. 

Gambar 18. Pengeringan menggunakan terik matahari

Setelah betul-betul kering maka material spesimen siap untuk dilakukan pengujian. 

Spesimen uji Komposisi A Spesimen uji Komposisi B 

Gambar 19. Hasil pengeringan menggunakan terik matahar

5. Tahap pengujian specimen
etelah spesimen uji dianggap telah kering dan berkurang kadar a 

maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pengujian di labotaan Pengujian yang pertama adalah mengetahui kemampuan serap udala
Ken 

47 



10 Pada gambar 21 terlihat bahwa serbuk gergaji kayu diambil pengerajin kusen dan 
nintu vang ada di sekitar Citayam Bojonggede-Kabupaten Bogor. dengan alasan

inada daerah tersebut berdasarkan observasi ditemukan limbah serbuk gergaji
ano tidak dimanfaatkan bahkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 

Hasil Pengujian Laboratorium 

1. Karakteristik Komposit Serabut Kelapa Muda 

Kelapa muda atau yang sering dikenal dengan nama "Degan" banvak 
memberikan manfaat hagi manusia. Selain ar dan daging kelapa yang masih muda 

vang memberikan manfaat bagi tubuh manusia, terdapat potensi lainnya ang 

belum dimanfaatkan secara optimal. Selama ini pedagang degan hanya menjual air 
degan dan batok kelapa dari degan tersebut. Sehingga nilai tambah yang diperoleh 
dari kelana muda sangat kecil. Sementara itu, serabut kelapa yang masih muda tidak
hanvak dimanfaatkan. Padahal serabut kelapa tersebut memiliki potensi yang tinggi

untuk dijadikan material dasar pembuatan papan peredam suara. Pengunaan serabut
kelapa muda memerlukan perlakuan lebih lanjut agar dapat meningkatkan kualitas
serahut keiapa muda yang berfungsi sebagai penguat atau pengisi baik. Salah satu 
perlakuan vang dapat dilakukan dalam membuat material komposit yaitu serabut
kelapa muda adalah dengan memarut kelapa muda hingga diperoleh ukuran partikel

Gambar 21. Pengambilan limbah serbuk gergaji kayu dari pengerajin kusen dan 

pintu

icbih kecil.
Sementara itu, untuk limbah kulit kelapa muda dapat dengan mudah ditemukan di 
sekitar Universitas Pancasila Jakarta. Limbah kulit kelapa muda ini kemudian
diolah dengan cara diparut guna mendapatkan ukuran partikel yang lebih kecil. 

Selain kelapa muda, untuk membuat papan komposit dapat juga dengan 
menambahkan beberapa material seperti serbuk gergaji kayu, kertas dan lain-lain. 
Dalam penelitian ini papan komposit peredam suara akan menggunakan beberapa 
kombinasi formula dengan menggunakan material serabut kelapa muda, serbuk
gergaji. bubur kertas dan limbah styrofoam. Untuk mendapatkan komposisi terbalk

sebagaimana yang diinginkan, maka dalam pembuatan komposit peredam suan 
dapat dvariasikan dalam beberapa komposisi campuran. Pada penelitian im 
diiakukan kombinasi 2 (dua) variasi jumlah campuran yaitu: komposisi pertan
adalah bubur kertas 30gram, serbuk gergaji 70 gram, serabut kelapa 70 ra 
styTofoam 70 gram. Sedangkan komposisi kedua bubur kertas 70 gram, serous

ger gaj a0bgram., serabut kelapa 300 gram dan styrofoam 70 gram.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ntom kelapaOmposisi campuran terbaik untuk komposit papan berpenguat seradu

a, serbuk gergaj! kayu, bubur kertas dan stvrofoam dengan lem PVC seDaga"

matrikmya (petekat) untuk penggunaan material peredam suara. 
ambar 22 Pengambilan limbah serabut kelapa muda dari pedagang es seip 

Adapun pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan 
reda 

Untuk muda (degan)
dengan kualitas yang baik yang ditunjukkan dengan nilai redaman ugmOuran

Camp 
gan lem hethgetahul proses pembuatan dan karakteristik secara fisik kompu 2. Pengujian Koofisien Serap SuaraPvCaa tmuda, serbuk gergaji kayu, bubur kertas dan styrofoam den 

PVC sebaganana yang diurakan pada bagian sebelumnya. Dngujian koetisien penyerapan suara benikut adalah data hasil
t dua jenis spesimen yang terdiri dengan komposisi A ter1n dart 00 
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Untuk koefisicn serap suara dengan mengctahui energi seran 

sebagai 77 
00 dB), energi suara datang ( Wi= 

95.5 dB), sehingga didapatla ra (Wa 

berikut 20.3 214 

1.00 16.4 17 
14.8 

93.5 
10 

3.4 
Dengan menggunakan persamaan yang sama maka, didapatkan 

kocfisien serap suara untuk setiap spesimen komposit pada masing-masino 

volume serat dan frekuensi. Adapun hasil pengolahan data tingkat tekanan 

didapatkan nilai koefisien serap suara sebagai berikut: 

Tabel 12. Nilai koefisien penyerapan suara (u) untuk masing-masing 

1 10 10.14 80 9 6D 82 pO9.32 295 86 91 fraksi
suara 125 250 500 1000 2000 4000 

Gambar 24 Perbedaan nilai loss, koefisien serapan suara pada keseluruhan 
frekuensi dan komposisi tiap spesimen uji 

komposisi spesimen dan frekuensi masukan.

Loss Koefisien (a) 
No Frekuensi Pada grafik diatas, diperlihatka nilai koefisien serap suara dimana secaraKomposisi Komposisi Komposisi 

B 
Komposis keseluruhan nilai menunjukkan angka koetisien serapan suara yang bervariasi dari 

material komposit berbahan limbah serabut kelapa, serbuk gergaji. bubur kertas dan 
styrofoam. Dimana untuk nilai koetisien serap suara tertinggi terdapat pada 
Komposisi specimen B yaitu 0,96 dengan frekuensi 2000 Hz. Sedangkan untuk 

hasil data serapan suara terendah terdapat pada komposisi specimen A yaitu 0,02 
dengan frekuensi 250 Hz. Koetisien serap suara cenderung meningkat akibat 
naiknya frekuensi suara, dimana pada frekuens1 250 Hz terlihat bahwa dari nilai
sebaran data rata-ratanya, ini termasuk dalam angka koefisien penyerapan suara

yang terendah. Sedangkan pada frekuensi 4000 Hz menunjukkan nilai sebaran 
koefisieen serap suara rata-rata yang tertinggi. 

A B A 

1.0 1.3 0.11 0.14 
150 

0.1 3.4 0.02 0.32 
250 

16.4 20.3 0.85 0.90 
00 

9.7 14.8 0.67 0.82 
1000 

2000 2.0 27.7 0.21 0.96 

17.3 21.4 0.86 0.91 
4000 Adapun yang mempengaruhi ketidak homogen bahan komposit 

Pada tabel di atas memperlihatkan nilai perbedaan suara datang dan suara

serap (loss) serta nilai koefisien serapan suara dari tiap-tiap spesimen komposit A 

dan B. Nilai koefisien serapan suara memperlihatkan nilai yang tidak seragam

setiap spesimen uji. Lebih lajut, kualitas dari bahan peredam suara ditentukan 

dengan harga koefisien serap suara (a), dimana nilai a dinyatakan dalam bilangan 

antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai koefisien serap suara maka, semakin banyak

Suara yang dipantulkan dan semakin besar nilai koefisien serap suara maki.

Semakin baik pula penyerapan suaranya. Material peredam yang baik memiliki nia 

koefisien serapan suara lebih besar atau sama dengan (0,3).

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu secara teori komposit dibuat dari dua atau 
lebih penyusun yang tidak saling melarutkan, proses pencampurannya tidak
homogen sehingga hasilya tidak seragam keseluruh bagian sehingga cenderung menghasilkan porositas yang besar. Semakin keras bunyi suatu material dengankerapatan tinggi maka, material cenderung memantulkan. Dari grafik diatas 
menunjukkan bahwa variasi komposisi campuran nilai koetisien pada penyerapan bunyi yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa pada frekuensi 4000 Hz semua
variasi komposisi material bekerja dengan baik. Selain itu, dari hasil nilai yang 
diperoleh dari hasil pengujian telah sesuai dengan standar ISO 11654 yang ditetapkan karena lebih besar dari 0.3. 

Miasa (2004) dalam penelitiannya mengenai sifat akustik penghalang Kebisingan dari kertas dan plastik, menemukan bahwa peredam kebisingan buatan 

dart kertas dan plastik (termasuk di dalamnya kertas dan plastik bekas) mempunyai Kemampuan meredam kebisingan lebih baik daripada tanaman dengan kemampuan hambatan aliran dapat diatur. Selanjutnya, studi oleh Himawanto 007 enggarisbawahi bahwa semakin besar kandungan material anorganik, koefisien 
d0sOrbsinya juga semakin meningkat pada frekuensi rendah. Selain itu, Ismail et 
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al. (2010), meneliti kocfisien absorpsi dari serat pohon aren dan mendanatka 

bahwa serat aren sangat baik untuk menyerap bunyi pada frekuensi 2000 Hz 
ha 

limbah akan tercuci oleh air hujan dan akhirnya masuk kedalam lingkungan tanah.Bahan yang biasanya larut dalam air hujan tersebut mengandung senyawa logam herat dan sejenisnya, sehingga jika masuk kedalam sistem lingkungan tanah aka menyebabkan pencemaran terutama terhadap air tanah. TCLP merupakan uji vang ctandar bagi limbah untuk mengetahui kecepatan dari proses pelindihan dan eenyawa yang terkandung dalam air lindi (atau air pencuci yang mengandung senvawa yang berasal dari limban). TCLP biasanya menyimulasikan suatutumpukan sampah atau limban yang tercuci oleh air hujan yang biasanya bersifatasam dengan pH kisaran 4 hingga Uji lCLP digunakan sebagai penentuan salahsatu sifat berbahaya (beracun) suatu limbah, selain itu juga dapat diterapkan dalamhal mengevaluas1 produk pretreatment limbah sebelum ditimbun dalam tanah. yaitudalam proses solidifikasi/stabilisasi (S/S). TCLP memiliki sasaran untukmembatasi adanya lindi (peluluhan) berbahaya yang dihasilkan dari penimbunan (landfilling) setelah limbah disolidifikasi/stabilisasi. 

Hz dengan koefisien absorpsi antara 0,75 - 0,90, serta ketebalan optimum dalah 

40 mm. 
Karakteristik akustik dari serat sabut kelapa dapat dianalisa akan 

persamaan model yang dikembangkan oleh komatsu (2008) untuk ketebalan 1l0.30

mm (Zulkarnain 2011). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Wassilieff (1 996 
an 

menjelaskan bahwa penggunaan 
serbuk kayu sebagai bahan dasar denoan

ketebalan. porositas dan resitivitas akan mempengaruhi nilai penyerapan bunvi

Selanjutnya. studi yang dilakukan oleh Yang et al., (2003) menggunakan paduan 

jerami padi dan serbuk kayu untuk pembuatan panel komposit penyerap kebisingan. 

Eriningsih (2009). telah melakukan penelitian komposit serat rami dan 

limbah rami sebagai bahan absobpsi suara. Dari hasi1l pengujian dan perhitungan 

menunjukan bahwa proses alkalisasi dapat mempengaruhi penurunan koefisien 

absorpsi suara. Besamya trakSi void mempengaruhi sifat porositas komposit

semakin tinggi fraksi void, semakin tinggi pula koefisien absopsi suara. Koefisien 

absorpsi suara optimum diperoleh pada komposit limbah serat rami tanpa alkalisasi 

dengan a 
= 0,64 pada frekuensi rendah(3 1,5-1600) Hz, dengan a = 0,80 pada 

Uji Peluluhan Tingkat peluluhan pada matriks semen/limbah diujimenggunakan metode TCLP yang merupakan suatu tes untuk menentukan apakah 
suatu limbah atau bahan kimia dapat meresap ke dalam tanah atau air tanah dengan 
cara menyimulasikan kondisi limbah apabila dibuang di tempat pembuangan akhir 
biasa, apabila limbah mengandung kurang dari 0,5% padatan maka cairan hanya 
perlu disaring dan diuji, tetapi prosedur pencucian kompleks tidak perlu dilakukan. 
Sampel terdiri atas dua fase yaitu cair dan padatan, sehingga harus disaring untuk
memisahkan cairan, dimana bagian yang berupa cairan disimpan untuk dilakukan 
pengujian lebih lanjut (Sherry, 2001), sedangkan bagian yang berupa padatan digunakan lagi pada tahapan TCLP selanjutnya. 

freuensi tinggi (1600-3200) Hz. 

Lokantara dkk (2011) Telah melakukan penelitian tentang studi perlakuan 

panjang serat dan fraksi volunme serat terhadap sifat akustik komposit tapis 

kelapa poliester sebagai alteratif pengganti bungbungan bambu gamelan bali.

Bahan penelitian ini adalah serat tapis kelapa yang dipotong-potong berukuran 

Smm. 10mm, danl 5mm yang diberi perlakuan NaOH 5% selama 2 jam, polyester, 

hardener metil etil keton periokside jenis mekpo, dan gliserin. Pengujian ini dengan 

menggunakan fariasi fraksi volume serat12%,16% dan 20%. Dari perbandingan 

komposit dengan bambu dihasilkan bahwa koefisien serapan suara bambu

cenderung lebih stabil dan lebih tinggi dibanding kandengan komposit. 

Uji TCLP akan dilakukan terhadap produk terbaik papan komposit
peredam suara untuk mengetahui apakah kandungan logam berat dalam paneldinding akan dapat terlindikan (leaching) pada saat komposit peredam suara
dipergunakan. Parameter yang akan dilihat pada uji TCLP yaitu seperti pada Tabel
4.3. Karlinasari dkk (2011), melakukan penelitian sifat penyerapan dan isolasi

Suara papan wol berkerapatan sedang tinggi dari beberapa kayu cepat tumbuh dan 

Jenis sengon (Paraserianthes falcataria), kayu afrika (Maesopsiseminii) dan 
mangium (Acacia mangium). Partikel kayu yang digunakan berukuran wol dan 
perekat sintesis yang digunakan isosianat. Dari hasil penelitian ini papan wo 
berkerapatan 0,8 g/cm3 memiliki nilai koefisien absorpsi suara (a) lebih tingg 
dibanding dengan papan berkerapatan 1,0 g/cm3 pada kisaran frekuensi rendah dan 
tinggi. Pada frekuensi sedang papan partikel wol dari kayu cepat tumbuh betTS

merefleksikan suara.

Tabel 13. Parameter uji dari papan komposit peredam suara

No Parameter Metode Indikator capaian
1 Chromium TCLP sesuai Struktur papan peredam suara yang 

ramah lingkungan dan terbebas dari 
unsur atau senyawa yang berbahaya 
dan beracun

2 Copper Standar Metode

3 Lead 

4 Zink 

3. Hasil uji tingkat toksisitas 

UJi TCLP adalah cara untuk menentukan kecenderungan limbanToxic Characteristic Leaching Procedure (TCLP), merupakan salatik 
uji karakteristik toksisitas terhadap suatu limbah atau bahan pencemar, 

karakter

yang dimaksud adalah karakteristik leaching. Leaching atau pelindihan 
dalah 

proses pencucian bahan pencemar oleh air hujan secara alami, jika suatuan.
atau limbah berada di tempat pembuangan sampah lalu terkena panas uh taumaka pada saat terjadi hujan bahan bahan yang terkandung di dalam sal

Cgalami pelindian atau leaching yang merupakan salah satu cara unu entukan karakteristik limbah beracun. Limbah diidentifikasi sebagai LimoanB3 kategori 
Ja Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dani 

LA Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PP No.101 Tahun 201 yang Cupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah. Sedangkan limbah 
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diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 Jika Limbah memiliki konsentra si 

pencemar
sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan lebih besar dari TC 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIl yang merupakan bagian tida ak 

Rerdasarkan hasil uji yang telah dilaksanakan di laboratorium terpaduinitt Pertanian Bogor diperolen keterangan bahwa semua parameter masih di mutu yang ditetapkan oleh pemerintah melalui PP RI No. 101 tahun 2014. Lebih lanjut pada tabel al atas juga menginformasikan bahwa parameter imbal (Pb) merupakan satu-satunya parameter yang memiliki hasil tertinggi dimana dari hasi pengujian menggunakan metode USEPA 1311-AASmenunjukkan nilai timbal sebesar 0.5. Hasil ini mendekati nilai baku mutu TCIP golongan B. Akan tetapi, Jika dibandingkan dengan kategori TCLP A nilainvamasih di bawah. Kemungkinan adanya kandungan timbal pada material komposito diuii adalah penggunaan kertas bekas baik dari koran maupun kertas bekaslainnya yang masih menganaung unta. Sementara itu uji pada beberapa paramete
tidak menunjukkan hasil yang SIgnitikan seperti parameter Chromium (Cr) dan obalt (Co). Untuk parameter Selenium (Se) dan Arsenic (As) memiliki hasil vane 

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah. 

Uji TCLP TCLP dilakukan mengacu pada US EPA Method 1311 Vana 

merupakan parameter efektivitas proses stabilisasi. Uji TCLP merupakan salah sa 

persyaratan uji untuk menentukan tingkat toksik limbah B3 menurut PP 101/2014

Uji TCLP dilakukan untuk mengetahui kandungan logam berat dalam benda hasil

solidifikasi. TCLP dilakukan dengan menghancurkan benda uji kemudian diekstrak 

menggunakan larutan ckstraksi sesuai dengan pH sampel. Penentuan penggunaan 

larutan ekstraksi dilakukan dengan mengukurpH awal sampel dan pH akhirsampel

Pada pengujian kandungan logam berat pada material komposit ini mengacu pada 

metode USEPA 1311-AAS dan USEPA 1311 Spectrophotometry. 
sama yaitu sebesar <O.0004. Lebih lanjut, nilai yang diperoleh dari hasil penguiian tersebut menunjukkan nilai yang masih dapat diterima karena di bawah nilai baku 
mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 5 dan 0.5 untuk Arsenic (Ar). Sedangkan bak 

ang 

Tabel 14. Hasil pengujian TCLP papan komposit peredam suara

Batas regulasi* 
mutu untuk Selenium (Se) yaitu 3 untuk kategori TCLP A dan 0.5 untuk kategori Unit TCLP B. Sehingga, hal ini dapat disimpulkan bahwa papan komposit peredam suara dalam penelitian ini ramah lingkungan. 

Parameter Hasil

TCLP A TCLP B 

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim dkk., (2010) menunjukkan bahwa Lead (Pb) 0.5 0.5 mg/L 
berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode TCLP pada panel dindingbangunan tahan gempa dari limbah berbahaya dan beracun industri minyak dan gas masih di bawah batas baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No. 85 tahun 1999.Sehingga dapat digunakan atau diproduksi secara massal oleh publik. Lebih lanjut,studi oleh Ekapeny (2010) menganalisis pemanfaatan limbah padat dari industrikertas sebagai papan partisi. Pemanfaatan limbah padat industri kertas denganteknik solidifikasi sebagai papan partisi patut dicoba untuk meminimalkan masalah lingkungan. Bahan baku campuran benpa limbah padat dan sabut kelapa.Perbandingan komposisi limbah padat dan sabut kelapa adalah 100%:0%, 95%:5%. 90%:10%, 85%:15%, 80%:20%. Bahan baku dicampur dengan bahan pengikat seperti semen atau lem kayu sebesar 4, % dan dari berat campuran. Selain itu, studi tersebut juga mengungkapkan bahwa komposisi daya solidifikasi mampumengimobilisasi konsentrasi logam Pb dalam papan sebesar 99,4% dan Cu sebesar 98,28% sehingga memenuhi standar PP No.85 tahun l1999.

Cadmium (Cd) <0.05 0.9 0.15 mg/L 

Chromium (Cr) <0.02 mg/L 

Mercury (He) 0.0003 0.3 0.05 mg/L 

<0.0004 0.5 mg/'LArsenic (As) 

Zinc (Zn) 2.58 300 50 mg/L 

Selenium (Se) <0.0004 0.5 mg/L 

Copper (Cu) 0.01 10 mg/L 60 

Nickel (Ni) <0.01 21 3.5 mg/L 

Silver (Ag) mg/L <0.006 40 5 

Barium (Ba) 0.35 210 35 mg/L Berdasarkan kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya potensipemanfaatan limbah padat sebagai material komposit yang ramah lingkungan. ngginya laju generasi limbah padat dapat diminimasi dengan memantaatkan ang limbah tersebut untuk direkayasa teknis sebagai material pembuat papan AOmposit dalam berbagai jenis pemanfaatannya seperti panel dinding ataupunam suara. Selain dapat mengurangi laju timbulan limbah yang dikirm ke i PA 

g dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Dengan demikian, pemantaatan sebagai material atau bahan baku pembuatan papan komposit dapatmenjaaTD alternatif solusi dalam mengurangi laju timbulan limbah yang dikiim ke 

Cobalt (Co) <0.01 mg/L 

Boron (B) <0.01 150 25 mg/L 

Nitrate (N-NO3) 15.18 15000 2500 mg 

Nitrite (N-NO2) 0.01 900 150 mg/L 

Fluoride (F) 15.54 450 75 mg/L 

Cyanide (CN) 0.01 21 3.5 mg/L TPA. 
* Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 
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