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sebagai pengirim gelombang ultrasonik dan penerima gelombang ultrasonik untuk
memetakan bahan yang ada di dalam beton.

Pada penelitian ini tomografi ultrasonik akan digunakan untuk pemetaan 
sebuah obyek yang berada di dalam beton. Transduser ultrasonik yang digunakan hanya 
satu buah, yang berperan sebagai pengirim dan penerima gelombang ultrasonik. Obyek 
tomografi berupa beton dengan komposisi agregat halus, semen portland dan air. Obyek 
yang akan dipetakan berupa lubang bentuk kotak yang berisi udara, ini dikarenakan 
ketika gelombang merambat melalui beton dan bertabrakan dengan bidang batas antara 
udara dan beton maka terjadi refleksi gelombang. Bentuk dari beton adalah balok yang 
diharapkan agar metode yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk melihat struktur 
pada pilar-pilar beton yang berbentuk balok.

2. Tinjauan Pustaka

Gelombang Mekanik Longitudinal
Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium ketika 

merambat[3]. Medium gelombang mekanik dapat berupa benda padat, benda cair 
maupun benda gas. Ombak merupakan gelombang mekanik yang perambatannya 
melalui medium air. Gelombang suara adalah salah satu contoh dari gelombang mekanik 
yang merambat melalui medium udara. Sedangkan contoh dari gelombang mekanik 
yang merambat melalui benda padat adalah gelombang tali.

Gelombang mekanik menurut arah getarnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu 
gelombang mekanik longitudinal dan gelombang mekanik transversal. Pada gelombang 
mekanik longitudinal arah getar gelombang searah dengan arah tambatnya, sedangkan 
pada gelombang mekanik transversal arah getarnya tegak lurus dengan arah 
rambatnya[3].

Pada gelombang suara partikel-partikel udara yang mentransmisikan gelombang 
bergetar bolak-balik dalam arah penjalaran gelombang sehingga gelombang bunyi 
termasuk salah satu gelombang mekanik longitudinal[3]. Gelombang suara merupakan 
gelombang longitudinal yang memiliki rentang frekuensi yang dapat merangsang 
gendang telinga dan  otak manusia sehingga manusia dapat mendengar gelombang 
tersebut.

Gelombang mekanik longitudinal menurut rentang frekuensi dapat dibedakan 
menjadi gelombang infrasonik, gelombang audiosonik (gelombang suara), dan 
gelombang ultrasonik. Gelombang infrasonik memiliki frekuensi di bawah batas 
frekuensi pendengaran manusia sedangkan gelombang ultrasonik memiliki frekuensi 
diatas batas frekuensi pendengaran manusia. Tabel.1 memberikan informasi rentang 
frekuensi, jenis gelombang, dan makhluk yang dapat mendengarkan jenis gelombang 
tersebut.
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Tabel 1. Rentang frekuensi gelombang mekanik longiudinal

Jenis Gelombang Rentang Frekuensi Keterangan
Infrasonik < 20 Hz Didengar jangkrik dan anjing

Audiosonik 20 – 20.000 Hz Didengar manusia
Ultrasonik > 20.000 Hz Didengar kelelawar 

Gelombang Ultrasonik
Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal yang 

memiliki frekuensi tinggi sehingga tidak  dapat didengar oleh telinga manusia. Dalam 
kehidupan sehari-hari gelombang ultrasonik digunakan kelelawar sebagai alat navigasi. 
Kelelawar tidak pernah menabrak ketika terbang pada malam hari karena kelelawar 
memanfaatkan pantulang gelombang ultrasonik, dari pantulan tersebut kelelawar dapat
mendeteksi keberadaan benda-benda yang ada disekitarnya.

Gelombang ultrasonik memiliki frekuensi tinggi, dapat merambat dalam medium 
padat, cair, dan gas serta dapat memantul ketika ada perbedaan medium sehingga 
banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Kelebihan yang utama dari 
gelombang ultrasonik adalah dimungkinkannya menciptakan gelombang koheren yang 
dapat dikontrol frekuensi dan amplitudonya[7].

Gelombang ultrasonik dihasilkan oleh transduser yang dapat mengubah 
tegangan listrik menjadi energi mekanik. Transduser juga dapat mengubah gelombang 
mekanik menjadi tegangan listrik sehingga sebuah transduser dapat sebagai pengirim 
dan penerima gelombang ultrasonik.

Frekuensi tinggi  yang dihasilkan oleh transduser muncul akibat getaran elastis 
dari sebuah kristal piezoelektrik yang telah diinduksi oleh resonansi suatu medan listrik 
bolak-balik yang dikenakan pada kristal tersebut atau sering disebut dengan efek 
piezoelektrik[3]. Struktur atom dari kristal piezoelektrik akan berkontraksi mengembang 
dan menyusut terhadap polarisasi tegangan yang diberikan, peristiwa mengembang dan 
menyusut terjadi pada frekuensi tertentu sehingga terjadi getaran yang selanjutnya 
diteruskan pada medium yang berada di depan transduser untuk dirambatkan menjadi 
sebuah gelombang ultrasonik. 

Gelombang ultrasonik memberikan informasi dari sebuah bahan melalui 
gelombang  yang direfleksikan. Refleksi gelombang ultrasonik terjadi ketika gelombang 
menabrak bidang batas antara dua jenis medium yang berbeda, tetapi tidak semua 
gelombang direfleksikan melainkan ada pula gelombang yang ditransmisikan[5], seperti 
terlihat pada gambar 1.
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Gambar 1. Gelombang refleksi dan gelombang transmisi

Banyaknya gelombang yang direfleksikan dan ditransmisikan tergantung dari 
impedansi kedua medium tersebut. Impedansi merupakan sifat dasar materi atau suatu 
zat ketika dilalui oleh sebuah gelombang[5]. Impedansi suatu medium dapat diketahui 
melalui persamaan sebagai berikut :

vZ  (1)

Dimana Z adalah impedansi akustik medium, ρ adalah massa jenis medium, dan 
v adalah kecepatan gelombang ultrasonik dalam medium. Koefisien gelombang 
ultrasonik yang direfleksikan karena perbedaan medium yang dilewati dapat dihitung 
menggunakan persamaan sebagai berikut[6] :
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Dimana R adalah koefisien refleksi, Z1 adalah impedansi akustik medium 1, dan 
Z2 adalah impedansi akustik medium 2. Bidang batas antara dua jenis medium yang 
berbeda memiliki koefisien refleksi maksimal 1 dan minimal 0. Jika memiliki nilai 
koefisien maksimum maka semua gelombang ultrasonik yang menabrak bidang batas 
tersebut akan direfleksikan semua tetapi jika minimum maka tidak ada gelombang yang 
direfleksikan melaikan semua berkas gelombang akan ditransmisikan (T).

RT 1 (3)

gelombang yang direfleksikan juga tergantung dari sudut yang terjadi antara 
gelombang yang datang dan permukaan yang merefleksikan. Jika sudut yang terbentuk 
antara gelombang datang dan permukaan yang merefleksikan gelombang adalah 90o

maka sebagian besar gelombang refleksi akan kembali ke transduser[12].
Jika gelombang ultrasonik merambat melalui suatu medium maka gelombang 

ultrasonik akan mengalami peristiwa atenuasi[5]. Atenuasi merupakan pengurangan 
intensitas berkas gelombang setelah melewati sebuah medium. Besarnya atenuasi 
gelombang ultrasonik dapat dihitung menggunakan persamaan[9] :

xAeA ' (4)

Z1 Z2

Gelombang transmisiGelombang datang

Gelombang refleksi
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Dimana A adalah amplitudo gelombang ultrasonik sebelum melewati bahan, A’ 
adalah amplitudo gelombang ultrasonik setelah melewati bahan, α adalah koefisien 
atenuasi dari bahan yang dilewati gelombang ultrasonik, dan x adalah panjang medium
yang dilewati gelombang ultrasonik.

Beton
Beton merupakan campuran antara semen portland, air dan agregat agregat 

dengan perbandingan tertentu. Pada umumnya beton didapat dari pencampuran antara 
agregat halus dan kasar yaitu pasir, batu becah atau bahan semacam lainnya, dengan 
menambahkan secukupnya bahan perekat dan air sebagai bahan pembantu guna 
keperluan reaksi kimia selama proses pengerasan dan perawatan beton[1]. Berdasarkan 
SNI – 03 – 2847 – 2002 beton adalah campuran antara semen portland atau semen 
hidraulik, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang 
membentuk massa padat. Beton normal memiliki massa jenis 2200 kg/m3 hingga 
2500kg/m3 dan menggunakan agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah.

Tomografi
Tomografi merupakan penggambaran irisan-irisan dari suatu benda tanpa 

secara fisis mengiris benda tersebut. Prinsip dasar dari tomografi adalah melakukan 
rekonstruksi citra irisan berdasarkan citra proyeksinya. Sesungguhnya citra adalah suatu 
fungsi intensitas dalam bidang dua dimensi[10]. Pada tomografi ultrasonik wujud dari 
fungsi intensitas berupa homogenitas medium perambatan gelombang. Tomografi 
ultrasonik merupakan salah satu pencitraan diagnostik untuk pemeriksaan beberapa 
bahan. 

3. Metode Penelitian

Langkah awal penelitian dilakukan pembuatan beton berbentuk silinder dengan 
panjang bervariasi yang digunakan untuk mencari cepat rambat dalam beton. Beton 
dibuat dengan komposisi agregat halus yang berupa pasir, semen portland, dan air. 
Perbandingan antara agregat halus, semen portland, dan air adalah 3 : 1 : 0,5. Beton 
dibuat sedemikian rupa bertujuan agar mengurangi atenuasi gelombang ultrasonik oleh 
beton.

Setelah beton dikeluarkan dari cetakan dilakukan uji kecepatan gelombang 
ultrasonik menggunakan transduser ultrasonik. Dalam hal ini transduser ultrasonik yang 
digunakan adalah seri AT200 yang memiliki keluaran gelombang ultrasonik dengan 
frekuensi 200kHz %4 [12]. Pengukuran kecepatan gelombang dalam beton hanya 
menggunakan satu transduser dimana transduser tersebut berperan sebagai pengirim 
dan penerima gelombang ultrasonik, sehingga gelombang yang diterima transduser 
adalah gelombang refleksi. Skema alat untuk pengukuran cepat rambat gelombang 
ultrasonik dapat dilihat pada gambar 2.
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Sebuah transduser seri AT200 dihubungkan dengan generator pembangkit pulsa 
yang mendapatkan tegangan 12 volt dari sumber tegangan. Osiloskop digital 
disambungkan dengan generator pulsa untuk menampilkan sinyal listrik yang dikirimkan 
dan diterima kembali oleh generator. Tegangan yang dibangkitkan oleh generator pulsa 
akan diubah menjadi gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi 200kHz %4 . 
Setelah melewati medium beton lalu menabrak batas medium antara beton dan udara 
maka terjadi gelombang refleksi yang selanjutnya diterima oleh transduser. Melalui 
tampilan osiloskop, waktu tempuh gelombang dalam medium beton dapat diketahui. 
Waktu tempuh yang telah didapatkan digunakan untuk menghitung cepat rambat 
dengan menggunakan persamaan :

t

s
v

2
 (5)

Dengan v adalah cepat rambat gelombang, s adalah panjang medium beton, dan t 
adalah waktu tempuh gelombang ultrasonik pada medium beton.

Cepat rambat gelombang ultrasonik dalam beton digunakan untuk menghitung 
impedansi dari beton menggunakan persamaan 1. Setelah impedansi didapatkan 
koefisien refleksi antara beton dan udara dihitung menggunakan persamaan 2. 
Selanjutnya koefisien refleksi akan digunakan untuk menghitung atenuasi gelombang 
ultrasonik dalam bahan menggunakan persamaan 4. Persamaan atenuasi dapat 
digunakan untuk mendapatkan grafik pengurangan amplitudo ketika merambat didalam 
beton.

Gambar 2. Skema alat untuk mengukur cepat rambat gelombang ultrasonik pada beton

Generator 
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Transduser
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Sumber 
Tegangan
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Beton yang akan dipetakan dibuat dengan perbandingan agregat halus, semen 
portland dan air adalah 3 : 1 :0,5. Beton dibuat balok seperti pada gambar 3, dengan 
tujuan agar metode juga dapat digunakan pada beton dengan bentuk balok. Setelah 
beton selesai dibuat maka dilakukan pengambilan data seperti skema yang terlihat pada 
gambar 4.

Pengambilan data dilakukan menggunakan satu buah transduser sebagai 
pengirim dan penerima gelombang ultrasonik. Transduser mendapatkan pulsa tegangan 
listrik bolak-balik dari generator pulsa. Generator pulsa mendapatkan tegangan dari 
sumber tegangan. Osiloskop digunakan untuk melihat sinyal listrik yang diubah menjadi 
gelombang ultrasonik serta sinyal listrik hasil dari gelombang ultrasonik.

Data untuk rekonstruksi diambil setiap 2,5 cm dan didapatkan 49 data 
perambatan gelombang setiap sisinya. Pengambilan data untuk tomografi hanya 
dilakukan pada dua sisi yang saling tegak lurus, karena dari dua sisi yang tegak lurus 
sudah dapat diketauhi koordinat dari benda yang berada di dalam beton. Setelah data

Gambar 3.Beton yang akan dipetakan.

Gambar 4. Skema alat untuk pengambilan data
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perambatan gelombang didapatkan melalui osiloskop selanjutnya diolah menggunakan 
software FREEWAVE pada PC untuk mendapatkan nilai simpangan yang berasal dari 
grafik sinyal yang ditangkap oleh osiloskop. Tiap pengambilan data didapatkan sebanyak 
4000 nilai simpangan, yang selanjutnya dinormalisasi.

Normalisasi bertujuan untuk menyeragamkan prosentase simpangan. 
Normalisasi dilakukan dengan menggunakan persamaan :

1000'
max


D

D
D i

i (6)

Dimana D’i adalah data hasil normalisasi, Di adalah data yang akan dinormalisasi, Dmax

adalah data maksimum. Pada persamaan normalisasi dikalikan dengan angka 1000 
bertujuan agar tidak kehilangan informasi ketika pembulatan, karena setiap intensitas 
warna diwakili dengan bilangan bulat. Data hasil normalisasi memiliki rentang 0 hingga 
1000.

Pemetaan dilakukan dengan mematrikskan setiap data dengan nilai 
simpangannya yang telah dinormalisasi, sehingga didapatkan matriks 49 x 4000.
A1 = {1, . . ., 4000} B1 = {1, . . ., 4000}

. .

. .

. .
A49 = {1, . . ., 4000} B49 = {1, . . ., 4000}
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Selanjutnya dilakukan pemberian warna untuk setiap nilai di dalam matriks, 
dimana pemberian warna disesuaikan dengan nilai ambang yang telah ditentukan. Nilai 
ambang pemberian warna adalah 500, karena angka tersebut merupakan nilai tengah 
dari data yang telah dinormalisasi. Pemberian warna dilakukan dengan aturan sebagai 
berikut :

{),('
ambangnilai),(  jika,warna

ambangnilai  ),(  jika,warna





yxD

yxDkuning

yxDhitam (7)

Hasil pewarnaan hanya berwarna hitam dan kuning, dimana kuning merupakan 
data hasil normalisasi yang dibawah nilai ambang sedangkan warna hitam adalah data 
normalisasi yang diatas nilai ambang. Pemberian warna ini dilakukan untuk 
mempermudah menganalisis hasil pemetaan.

Posisi sebuah benda yang berada di dalam beton dapat diketahui dengan cara 
melihat susunan warna pada hasil pemetaan. Susunan warna dapat dihubungkan 
dengan nomor data sehingga dapat diketahui koordinat benda yang berada di dalam 
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beton. Pengambilan data dilakukan dari sisi A dan B, maka titik acuan koordinat yang 
digunakan adalah perpotongan antara sumbu sisi A dan sumbu sisi B seperti terlihat 
pada gambar 4.

4. Hasil dan Analisa

Pengujian cepat rambat gelombang ultrasonik pada beton silinder didapatkan 
bahwa gelombang ultrasonik pada bahan uji dengan komposisi agregat halus, semen 
portland, dan air dengan perbandingan 3 : 1 : 0,5 adalah 5.332,88 m/s. Masa jenis beton 
yang digunakan adalah 3505,882 kg/m3 sehingga dengan menggunakan persamaan 1, 
didapatkan impedansi beton adalah 18.696.448 kg/sm2. Impedansi pada lubang 
dianggap sama dengan impedansi udara yaitu 425 kg/sm2.

Hasil pemetaan beton dengan memanfaatkan gelombang refleksi didapatkan 
seperti gambar di bawah ini :

Gambar 5. Hasil maping dari sisi A

Gambar 5 memperlihatkan beberapa susunan warna yang berbeda, ini terjadi 
karena perbedaan nilai simpangan. Jeda sebelum refleksi yang ditandai dengan warna 
kuning dengan intensitas rendah terjadi ketika gelombang ultrasonik masih merambat 
dalam medium beton dan belum kembali ke transduser. Gelombang refleksi yang 
ditandai dengan warna kuning dengan intensitas lebih tinggi dari jeda terjadi karena 
gelombang refleksi diterima kembali oleh transduser. Warna hitam yang terjadi karena 
nilai normalisasi dari simpangan lebih rendah dari nilai batas. Daerah yang didominasi 

Sisi A
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dengan warna hitam menunjukkan bahwa tidak ada lagi gelombang refleksi yang 
diterima oleh transduser.

Pada nomor data 21 hingga 29 terdapat warna kuning dengan intensitas tinggi 
lebih panjang dari nomor data lain, ini terjadi karena penumpukan gelombang refleksi. 
Gelombang refleksi terjadi karena lubang yang berada ditengah beton sehingga medium 
beton yang dilewati oleh gelombang lebih pendek maka gelombang refleksi datang lebih 
cepat serta terpantul berulang-ulang.

Pada nomor data 24 hingga 26 terdapat warna hitam yang memperlihatkan 
sudah tidak ada lagi gelombang refleksi yang kembali ke transduser. Tidak adanya 
gelombang refleksi yang kembali dapat disimpulkan bahwa nomor 24 hingga 26 adalah 
jarak antar kedua lubang.

Dari gambar hasil pemetaan sisi A dapat disimpulkan lubang berada pada nomor 
data 21 hingga 29. Nomor data yang didapat digunakan sebagai nomor koordinat yang 
akan digabungkan dengan nomor koordinat sisi B.

Gambar 6. Hasil maping dari sisi B

Gambar 6 merupakan hasil pemetaan dari sisi B juga memperlihatkan susunan 
warna yang berbeda yang disebabkan perbedaan nilai simpangan. Pada nomor data 21 
hingga 25 terdapat warna kuning dengan intensitas tinggi lebih panjang dari nomor data 
lain, ini terjadi karena penumpukan gelombang refleksi seperti hasil pemetaan dari sisi 
A. Nomor data 21 dan 25 digunakan untuk menentukan koordinat dari lubang.

Sisi B
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Pada panjang lintasan perambatan gelombang ultrasonik posisi ada lubang dan 
tidak ada lubang didapat pemodelan atenuasi gelombang ultrasonik terhadap waktu 
sebagai berikut :

Gambar 7(a) meperlihatkan bahwa gelombang yang merambat pada medium 
beton ketika posisi tidak ada lubang atau dengan panjang medium perambatan 120 cm 
hanya terbentuk 1 gelombang refleksi. Gelombang refleksi yang terbentuk hanya 1 ini  
dikarenakan atenuasi pada beton cukup tinggi. Untuk gambar 7(b) terjadi tumpukan 
gelombang refleksi, ini disebabkan karena jarak medium perambatan lebih pendek. 
Tumpukan gelombang refleksi ini dikarenakan gelombang datang ter-refleksi cukup 
cepat akibat medium perambatan yang pendek. Hasil yang didapat dari pemodelan 
ternyata sesuai dengan data hasil pemetaan yaitu ketika tidak ada lubang tidak terjadi 
tumpukan data sedangkan pada daerah yang berlubang terdapat tumpukan data 
refleksi.
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Gambar 7. Atenuasi gelombang ketika tidak ada lubang(a), atenuasi gelombang 
ketika ada lubang(b).
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Pada hasil pemetaan sisi A (sebagai sumbu y) nomor data 21, 24, 26, dan 29 
ditarik garis untuk mendapatkan perpotongan dengan sisi B (sebagai sumbu x) nomor 
data 21 dan 25. Koordinat hasil pemetaan dapat dilihat pada gambar 8,

Gambar 8. Koordinat dari hasil pemetaansisi A dan sisi B

Koordinat pada gambar 8 hanya dapat menggambarkan satu kotak sedangkan 
kotak yang lain belum dapat tergambarkan. Kotak yang tergambarkan terdapat pada 
koordinat nomor data 21,21 ; 21,25 ; 24,25 ; dan 24,21. Dari koordinat lubang yang 
dapat digambarkan ternyata ukuran lubang adalah 10 cm x 7,5 cm berbeda dengan 
ukuran lubang yang sesungguhnya yaitu 10 cm x 10 cm.

Dengan metode yang digunakan ternyata belum dapat menggambarkan 
koordinat dari kedua lubang. Hanya satu lubang yang berhasil digambarkan dengan 
ukuran yang kurang sesuai dengan yang sebenarnya, ini disebabkan karena atenuasi 
dalam medium beton.

5. Kesimpulan dan Saran

Cepat rambat gelombang ultrasonik pada obyek beton dengan komposisi 
agregat halus dan semen portland(3 : 1) adalah 5.332,88 m/s. Kecepatan yang 
didapatkan lebih tinggi dari kecepatan beton pada umumnya, ini disebabkan kerena 
komposisi yang digunakan hanya agregat halus dan semen portland berbeda dengan 
beton pada umumnya yang menggunakan agregat kasar, agregat halus, dan semen 
portland. Dengan kecepatan yang lebih tinggi maka beton yang hanya menggunakan 
agregat halus dan semen portland lebih padat dibandingkan dengan beton pada 
umumnya.

Dengan metode yang digunakan dapat menggambarkan koordinat dari satu 
lubang dengan ukuran yang kurang sesuai sebenarnya. Dari koordinat lubang yang dapat 
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digambarkan ternyata ukuran lubang adalah 10 cm x 7,5 cm berbeda dengan ukuran 
lubang yang sesungguhnya yaitu 10 cm x 10 cm.

Hasil dari pemodelan atenuasi gelombang ultrasonik sesuai dengan hasil yang 
didapatkan. Pada hasil pemetaan terjadi tumpukan data refleksi ketika terdapat lubang 
sama halnya dengan hasil pemodelan ketika terdapat lubang terjadi refleksi yang 
berulang.

Perlunya pengembangan untuk penelitian yang selanjutnya agar metode dapat 
digunakan untuk melihat bahan-bahan yang berada di dalam beton. Tidak hanya 
menguji beton skala laboratorium tetapi juga penerapannya pada beton skala bangunan 
gedung agar lebih bermanfaat.

Frekuensi yang digunakan sebaiknya lebih rendah sehingga atenuasi gelombang 
ultrasonik yang terjadi relatif lebih kecil. Jika frekuensi yang digunakan lebih rendah 
maka dimungkikan menguji beton dengan adanya komposisi agregat kasar.
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