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dilakukan penggandaan jarak antara pendengar dengan sumber bunyi[4]. Dalam
kehidupan sehari-hari sumber bunyi garis menjadi tidak menguntungkan karena hanya
mengalami penurunan sebesar 3 dB saat penggandaan jarak. Sehingga saat pendengar
berada pada penggandaan jarak, bunyi yang didengar oleh pendengar tidak jauh
berbeda dengan bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut apakah perubahan
sudut dari sumber bunyi akan mengalami penurunan dB yang sama seperti pada saat
penggandaan jarak. Oleh karena itu, speaker akan dibuat segitiga (mempunyai sudut)
dan statif sebagai penopang speaker didesain sedemikian rupa agar dapat berputar
sejauh 360°.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan posisi pengukuran (sudut
pengukuran) dan penggandaan jarak terhadap penurunan tingkat tekanan bunyi (SPL=
sound pressure level) untuk sumber bunyi garis pada ruangan terbuka melalui percobaan
serta untuk mengetahui pola distribusi bunyi dari speaker.

2. Dasar Teori
2.1 Pengertian Bunyi

Bunyi adalah suatu bentuk gelombang longitudinal yang merambat secara
perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan
oleh sumber bunyi yang mengalami getaran.

Frekuensi perubahan ini berkisar antara kurang dari 1 Hz hingga beberapa ratus kHz,
tetapi hanya yang terletak dalam daerah antara 16 Hz dan 16 kHz saja yang dapat
terdengar, atau dapat dideteksi oleh telinga manusia[5]. Perubahan tekanan bolak-balik
pada suatu sumber bunyi menyebabkan gelombang-gelombang bunyi itu memancar dari
sumbernya, dengan cara yang sama seperti gelombang-gelombang air yang disebabkan
oleh sebuah batu yang dijatuhkan di dalamnya. Gelombang tersebut yang  merambat
dengan kecepatan tertentu (tergantung pada zat perantara atau medium yang
dilaluinya) juga memancarkan energi dengan suatu kecepatan tertentu yang dinyatakan
dalam Watt

2.2 Sumber bunyi garis yang tidak terbatas (line source of infinite length)
Intensitas bunyi adalah laju energi bunyi lewat satu satuan luas. Dengan demikian

intensitas bunyi dapat juga didefinisikan sebagai daya bunyi dibagi satuan luas yang
dilaluinya. Secara matematis dituliskan:

A
WI  (1)

dengan I adalah intensitas bunyi (watt/m2), W adalah daya bunyi sumber (watt) dan A
adalah luasan yang dilalui bunyi( m2). Selain itu, intensitas dari sumber bunyi garis yang
menyebar ke segala arah ynag berhubungan dengan W dari sumber adalah

d
WI
2

 (2)

d adalah jarak antara speaker (sumber bunyi garis) terhadap Sound Level  Meter (SLM).
Tingkat intensitas (IL, intensity level) didefinisikan sebagai
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sebagai intensitas acuan 10 yang diperoleh dari

tekanan bunyi acuan 0,00002 N/m2. I2 adalah intensitas pada jarak ke dua.
LIL  (4)

dimana, IL= tingkat intensitas tekanan bunyi (dB) dan L= tingkat tekanan bunyi (dB).
Untuk menetukan tingkat tekanan bunyi di titik berjarak L dari sumber bunyi.

dB
r
rLL
1

2
21 log10 (5)

Dengan L1 tingkat tekanan bunyi pada jarak r1 dan L2 tingkat tekanan bunyi pada
jarak r2. Persamaan 5 menunjukkan bahwa tingkat tekanan bunyi sumber garis
berkurang dengan 3 dB setiap dilakukan penggandaan jarak.

3. Metodologi Penelitian
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sound Level Meter

(SLM) yang digunakan untuk mengukur tingkat tekanan bunyi. Speaker ACR 8Ω/20 W
sebanyak 6 buah yang digunakan sebagai alat pengeluar bunyi, yang kemudian
ditempatkan pada papan kayu. Agar speaker dapat berdiri dengan tegak, maka
digunakan Stand mic sebagai penyangga speaker,yang dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:

Gambar 1: desain sumber bunyi garis.

Sumber bunyi yang digunakan adalah Generator yang terdiri dari nada sinusoidal
dengan frekuensi 1000 Hz dan 1250 Hz sebagai input dan sumber bunyi White Noise
(multi tone)dari program Adobe Audition 3.0. Untuk mempermudah dalam mengubah
sudut, dilantai tepat dibawah speaker diletakkan karton yang sudah bergambarkan pola
lingkaran yang mempunyai sudut 3600. Pada saat pengukuran, sumber bunyi harus tepat
berhadapan dengan SLM sehingga menggunakan laser untuk mempertahankan
ketepatan.
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Dalam rancangan percobaan ini, sumber bunyi  terdiri dari 6 buah speaker ACR
8Ω/20 W yang disusun secara vertikal dan saling sejajar dihubungkan dengan generator
yang terdiri dari nada murni sinusoidal yang mempunyai frekuensi 1000 Hz dan 1250 Hz.
Sumber bunyi seperti pada Gambar 2 dapat dikatakan sebagai sumber bunyi garis.
Desain dari speaker yang didesain sebagai sumber bunyi garis dipasang pada papan
kayu yang dibuat seperti segitiga memanjang dengan sudut 135°.  Desain dari speaker
dibuat  agar dapat berputar sebesar 360°. Keadaan awal dari speaker dianggap sebagai
sudut 0°, kemudian diputar mulai dari kanan speaker sejauh 30° dan dari sebelah kiri
sampai sudut 30°. Kemudian speaker diletakkan di atas lantai dengan menggunakan
stand mic yang dibuat seperti statif untuk penahan speaker dengan ketinggian  1,2
meter untuk mengurangi pantulan suara terhadap lantai.

Pengukuran atau pengambilan data dilakukan dengan cara sumber bunyi garis
diukur tingkat tekanan bunyi (dB) dengan merekam tingkat tekanan bunyi yang
dikeluarkan oleh speaker dengan menggunakan Sound Level Meter(SLM) yang
pembacaannya dilakukan dengan mengambil waktu antara 10-15 detik. Posisi awal dari
sumber bunyi adalah 0° (posisi 1), dimana SLM diletakkan tepat  didepan sumber bunyi
garis. Jarak antara sumber bunyi dengan SLM adalah 0,4 meter, kemudian mencatat
berapa besarnya tingkat tekanan bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Setelah ini,
jarak SLM akan diubah lagi menjadi 0,5 meter terhadap sumber bunyi kemudian ukur
lagi berapa tingkat tekanan bunyi. Perubahan jarak atau yang lebih dikenal sebagai
penggandaan jarak ini akan diteruskan pada jarak 0,8 meter, 1 meter, 1,6 meter, 2
meter, 3,2 meter dan 4 meter. Pada saat melakukan perubahan jarak SLM terhadap
sumber bunyi agar posisi tetap saling berhadapan dan lurus, maka dibantu dengan
cahaya laser yang merambat lurus. Cahaya laser yang sama posisi dengan SLM akan
diarahkan tepat pada sumber bunyi. Dengan ini, posisi SLM dan sumber bunyi yang
saling berhadapan akan tetap lurus.
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Gambar 2: Skema pengamilan data.



5

Selanjutnya posisi speaker diputar kearah kanan sejauh 30° (posisi 2). Pada posisi
2 juga, SLM diletakkan tepat  didepan sumber bunyi garis dan perubahan jarak juga
sama seperti pada posisi 1. Kemudian diputar  kembali kearah kiri sejauh 30° (posisi 3).
Saat mengubah besarnya sudut agar  tidak terjadi kekeliruan, dilantai digambarkan pola
sudut sebesar 360° dengan menggunakan kertas karton, tepat pada sudut 0° yang
merupakan posisi awal dari speaker.

Pengambilan data dilakukan di lapangan sepak bola dibelakang rumah sakit Paru-
Paru dengan suasana yang sangat tenang.Lapangan bola yang luas dan berada jauh dari
jalan raya memudahkan saat pengambilan data karena tidak ada noise yang menganggu.
Disekeliling lapangan bola ada rumput-rumput yang tinggi, dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:

Gambar 3: lapangan bola sebagai tempat pengambilan data.

Untuk mengatasi pemantulan bunyi terhadap rumput-rumput, pengambilan data
dilakukan di tengah lapangan. Gambar-gambar pada saat praktikum dapat dilihat pada
lampiran Sebelum melakukan percobaan, dilakukan terlebih dahulu pengukuran tingkat
bunyi sekitar (Back Ground Noise) dengan menggunakan SLM.

4. Analisis
4.1 Analisis penurunan Tingkat Tekanan Bunyi:

Berdasarkan dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa penurunan tingkat
tekanan bunyi mengalami penurunan rata-rata sebesar 3 dB. Ini sesuai dengan konsep
dari sumber garis. Penurunan dB dapat dikatakan rata-rata karena tidak semua data
yang didapatkan tepat penurunannya sebesar 3 dB. Hal ini disebabkan karena ada
pengaruh kecepatan angin dan medan pada saat pengukuran juga berbeda-beda. Oleh
karena itu, dipilihlah  frekuensi,sudut dan jarak yang paling baik untuk mendapatkan
penurunan dB sebesar 3 dB. Berdasarkan frekuensi, sudut dan jarak yang paling baik
adalah pada frekuensi 1250 Hz dan pada jarak 0,5 meter, 1 meter, 2 meter dan 4 meter
serta pada sudut 300 dari kanan.
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Pada frekuensi 1250 Hz menghasilkan suara yang sangat keras dibandingkan
dengan frekuensi 1000 Hz dan white noise, sehingga noise yang dihasilkan oleh sumber
bunyi garis tidak dipengaruhi oleh suara disekeliling medan. Kemudian pada jarak 0,5
meter, 1 meter, 2 meter dan 4 meter menunjukkan pengurangan dB yang rata-rata
adalah sebesar 3 dB. Pada sudut 300 dari kanan dikatakan baik karena mempunyai
medan yang luas tanpa ada bahan pemantul disekitarnya.

Dibawah ini adalah data hasil pengukuran pada frekuensi 1250 Hz dengan jarak
0,5 meter, 1 meter, 2 meter dan 4 meter serta penggabungan antara speaker 1, 2 dan 3
pada sudut 300 dari kanan.

Tabel 1.1 : data hasil pengukuran pada frekuensi 1250 Hz.

Jarak

Posisi 1 pada
sudut 300 dari

kanan

Posisi 2 pada
sudut 300 dari

kanan

Posisi 3 pada
sudut 300 dari

kanan
0,5 93,1 93,1 92,7
1 90,2 89,6 89,6
2 87,2 86,4 86,2
4 83,4 83,4 83,1

Langkah selanjutnya adalah membuat grafik penggabungan antara rata-rata dari posisi
300 dari kanan dengan jarak 0,5 meter, 1 meter, 2 meter dan 4 meter.
Grafik hubungan jarak terhadap rata-rata:

Grafik 1: Hubungan antara tingkat tekanan bunyi dan penggandaan jarak pada posisi
300 dari kanan pada frekuensi 1250 Hz. Symbol adalah rata-rata speaker pada posisi
1 dengan sudut 300 dari kanan, adalah rata-rata speaker pada posisi 2 dengan sudut

300 dari kanan, rata-rata speaker pada posisi 3 dengan sudut 300 dari kanan.
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Berdasarkan grafik 1 dapat dikatakan bahwa pada frekuensi 1250 Hz, dB
penurunan berdasarkan rata-rata dari setiap speaker terhadap jarak adalah linear. Ini
menunjukkan bahwa sumber bunyi yang digunakan dalam percobaan ini dapat
dikatakan sebagai sumber bunyi garis yang mengalami penurunan tingkat tekanan bunyi
setiap dilakukan penggandaan jarak yaitu sebesar 3 dB.

4.2 Analisis pola distribusi bunyi speaker:
Selain untuk mengetahui penurunan tingkat tekanan bunyi saat ada perubahan

sudut, data hasil pengukuran juga bisa menunjukkan pola distribusi dari speaker. Dalam
membuat pola ini, sama seperti pada saat membuat grafik 1, jarak dari hasil pengukuran
dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama terdiri dari jarak 0,4 meter, 0,8 meter, 1,6
meter dan 3,2 meter. Bagian kedua terdiri dari jarak 0,5 meter,1 meter, 2meter dan 3
meter. Dari pembagian jarak tersebut, kemudian dibuat grafik untuk menunjukkan pola
setiap pembagian jarak yang ditunjukan dibawah ini:
 Pola distribusi speaker pada frekuensi 1250 Hz dengan jarak pada bagian 1:

Grafik 2: pola distribusi speaker pada frekuensi 1250 Hz. Penggandaan jarak pada
grafik ini adalah jarak 0,4 meter dari speaker,         jarak 0,8 meter dari speaker,
jarak 1,6 meter dari speaker dan          jarak 3,2 meter dari speaker.
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 Pola distribusi speaker pada frekuensi 1250 Hz dengan jarak pada bagian 2:

Grafik 3: pola distribusi speaker pada frekuensi 1250 Hz. Penggandaan jarak pada
grafik ini adalah         jarak 0,5 meter dari speaker,         jarak 0,1 meter dari speaker,
jarak 2 meter dari speaker dan jarak 4 meter dari speaker.

Grafik 2 dan 3 menunjukkan pola distribusi speaker pada ferkuensi 1250
berdasarkan pembagian jarak yang membentuk lingkaran, tetapi ada bagian yang
kosong yaitu pada sudut 600, 1800 dan 3000.

Bagian yang kosong pada grafik tersebut merupakan medan atau sudut yang tidak
diukur pada saat pengambilan data. Namun, dapat diperkirakan bahwa tingkat tekanan
bunyi pada sudut 600 diperkirakan sama dengan tingkat tekanan bunyi pada sudut 00.
Begitu  juga pada tingkat tekanan bunyi pada sudut 1800 yang diperkirakan sama
dengan tingkat tekanan bunyi pada sudut 1200, sama juga untuk sudut 3300 yang
diperkirakan sama dengan tingkat tekanan bunyi pada sudut 2700.

Apabila pada bagian kosong tersebut sudah memiliki data sesuai dengan
diperkirakan yang sebelumnya, maka pola distribusi bunyi dari speaker semakin
sempurna membentuk pola lingkaran penuh. Dibawah ini adalah gambar pola distribusi
bunyi dari speaker yang sudah diperkirakan mempunyai tingkat tekanan bunyi yang
sama pada bagian tertentu:
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 Pola distribusi bunyi speaker yang sudah ditambah data pada frekuensi 1250 Hz
pada jarak bagian 1:

Grafik 4: pola distribusi bunyi speaker yang sudah ditambah data pada frekuensi 1250
Hz. . Penggandaan jarak pada grafik ini adalah         jarak 0,5 meter dari speaker,
jarak 0,1 meter dari speaker, jarak 2 meter dari speaker dan jarak 4 meter
dari speaker.

 Pola distribusi bunyi speaker yang sudah ditambah data pada frekuensi 1250 Hz
pada jarak bagian 2:

Grafik 5: pola distribusi bunyi speaker yang sudah ditambah data pada frekuensi 1250
Hz. . Penggandaan jarak pada grafik ini adalah         jarak 0,5 meter dari speaker,
jarak 0,1 meter dari speaker, jarak 2 meter dari speaker dan jarak 4 meter
dari speaker.
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Berdasarkan grafik 3 dan 5, jelas bahwa pola distribusi bunyi dari speaker
membentuk pola lingkaran. Perkiraan yang menyatakan bahwa bahwa tingkat tekanan
bunyi pada sudut 600 diperkirakan sama dengan tingkat tekanan bunyi pada sudut 00.
Begitu  juga  pada tingkat tekanan bunyi pada sudut 1800 yang diperkirakan sama
dengan tingkat tekanan bunyi pada sudut 1200, sama juga untuk sudut 3300 yang
diperkirakan sama dengan tingkat tekanan bunyi pada sudut 2700 adalah benar.
Distribusi bunyi speaker menyebar ke segala arah dengan tingkat tekanan bunyi yang
relative sama disetiap titik.

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisa menunjukkan bahwa perubahan posisi

pengukuruan (sudut pengukuran) tidak mempengaruhi besarnya penurunan tingkat
tekanan  bunyi. Sedangkan penggandaan jarak pada sumber bunyi garis mempengaruhi
penurunan tingkat tekanan bunyi yang rata-rata turun sebesar 3 dB. Dan dari pola
distribusi bunyi dari speaker membentuk pola lingkaran yang artinya bunyi dari speaker
menyebar ke segala arah dengan tingkat tekanan bunyi yang sama. Sehingga sumber
bunyi garis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai sumber bunyi
garis karena penurunan tingkat tekanan bunyi 3 dB setiap penggandaan jarak dan pola
distribusinya berbentuk silinder.
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