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Metode pengujian penyerapan bunyi pada bahan akustik  
dengan metode tabung 

 
 
1   Ruang lingkup 
 
Standar ini meliputi ketentuan metode uji untuk mengukur faktor penyerapan bunyi yang 
datang tegak lurus terhadap suatu bahan akustik. 
CATATAN: Hasil yang diperoleh dari pengujian  ini adalah faktor absorpsi terhadap bunyi yang 
datang tegak lurus terhadap bahan, oα . Dalam penerapannya, faktor absorpsi yang lebih dekat 

dengan dunia nyata adalah faktor absorpsi terhadap bunyi yang datang dari segala arah, sα , yang 
diperoleh dari hasil pengujian dengan metode ruang dengung. Biasanya, faktor penyerapan bunyi 
yang diperoleh dari hasil pengukuran metode tabung lebih rendah daripada yang diperoleh dari 
metode ruang dengung karena perbedaan cara perhitungan. 
 
 
2   Acuan normatif 
 
JIS A 1405, Methods of test for sound absorption of acoustical materials by the tube method. 
JIS C 5501, Cone type loudspeakers. 
JIS C 5502, Microphone. 
JIS C 5504, Horn type loudspeakers. 
JIS G 3444, Carbon steel tubes for general structural purposes. 
JIS G 3445, Carbon steel tubes for machine structural purposes. 
 
 
3   Istilah dan definisi 
 
3.1 
brass 
bahan yang terbuat dari campuran tembaga dan seng. 
 
3.2 
dengung 
bunyi yang masih terdengar dalam ruangan setelah sumber bunyi dihentikan. 

CATATAN: setelah bunyi dihasilkan atau masuk di dalam suatu ruangan, bunyi akan dipantulkan 
secara berulang-ulang oleh batas permukaan ruangan, walaupun sumber bunyi telah berhenti 
memancarkan bunyi.  
 
3.3 
dBm 
desibel dengan nilai acuan satu miliwatt. 
CATATAN: Contoh 0 dBm = 1 mW, +10 dBm = 10mW, +20 dBm = 100 mW. 
 
3.4 
desibel (dB) 
perbandingan antara dua buah tingkat (level) besaran yang didasarkan pada skala 
logaritmik.  
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CATATAN: dalam dunia akustik, secara kuantitatif desibel dihitung dengan rumus: 20 log10 P/Pr, 
dengan P adalah tekanan bunyi, dan Pr = 2 x 10-4 bµ , adalah tekanan bunyi referensi. 
 
3.5 
faktor penyerapan bunyi 
perbandingan antara energi bunyi yang diserap oleh suatu bahan dengan energi bunyi yang 
mengenai bahan tersebut. 
 
3.6 
frekuensi 
jumlah siklus getaran dalam satu detik  jumlah perubahan tekanan bunyi per detik. 
 
3.7 
gelombang bunyi 
transfer energi yang dihasilkan dari perubahan tekanan udara akibat benda yang bergetar 
 
3.8 
gelombang berdiri 
gelombang periodik yang memiliki distribusi yang tetap yang terbentuk di dalam tabung uji 
sebagai hasil interferensi antara gelombang bunyi datang dan gelombang bunyi pantul yang 
memiliki frekuensi yang sama. Terbentuknya gelombang berdiri ditandai dengan terjadinya 
simpul, titik yang memiliki tekanan bunyi maksimum, dan antisimpul, titik dengan tekanan 
bunyi minmum, pada lokasi-lokasi yang tetap. 
 
3.9 
osilator frekuensi 
rangkaian elektronik yang mengubah sinyal listrik dengan frekuensi tertentu menjadi sinyal 
bunyi dengan frekuensi yang sama melalui loudspeaker. 
 
3.10 
penjorokan/penjuluran/proyeksi (overhang) 
proyeksi bagian horizontal yang melebihi dinding tabung yang menyangganya. 
 
3.11 
penyerapan bunyi 
berkurangnya tekanan bunyi dari gelombang pantul dibandingkan tekanan bunyi gelombang 
datang 
 
3.12 
rasio gelombang berdiri (standing wave ratio) 
perbandingan antara tekanan bunyi maksimum (antisimpul) terhadap tekanan bunyi 
minimum (simpul). 
 
3.13 
reverberation meter 
alat yang digunakan untuk pengukuran waktu dengung 
 
3.14 
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sepertiga oktaf 
interval antara dua gelombang bunyi yang memiliki perbandingan frekuensi 1 : 21/3  
3.15 
bunyi datang tegak lurus 
gelombang bunyi yang menuju bidang permukaan pemantul yang arah perambatannya 
membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan bidang permukaan tersebut. 
 
3.16 
tabung benda uji 
tabung tempat benda uji dipasang. 
 
3.17 
tabung kosong 
perangkat tabung uji dalam keadaan benda uji tidak terpasang. 
 
3.18 
tabung utama 
tabung paling besar dalam perangkat uji dimana gelombang berdiri terbentuk. 
 
3.19 
tapis lolos pita (bandpass-filter) 
sebuah perangkat elektronik yang meneruskan serangkaian gelombang yang memiliki 
frekuensi di dalam rentang frekuensi yang ditentukan dan menghambat frekuensi di luar 
rentang frekuensi tersebut. 
 
3.20 
tekanan bunyi 
perubahan tekanan statik rata-rata pada suatu medium ketika gelombang bunyi merambat 
melalui medium tersebut. Satuan tekanan bunyi yang umum digunakan adalah mikrobar. 
Rentang tekanan bunyi yang dapat didengar telinga normal adalah 2 x 10-4 bµ  – 200 bµ . 
 
3.21 
waktu dengung 
lamanya waktu yang diperlukan agar energi bunyi dalam tabung uji berkurang menjadi satu-
perjuta dari energi mula-mula setelah sumber bunyi dihentikan 
CATATAN:  
peluruhan energi bunyi sebesar satu-perjuta lebih mudah dinyatakan dalam skala desibel, yakni 
sebesar 60 dB 
 
 
4   Persyaratan dan ketentuan 
 
4.1   Persyaratan peralatan 
 
Peralatan pengukuran harus terdiri dari empat bagian, yaitu: unit tabung utama, Unit 
penyangga benda uji, unit sumber bunyi, dan unit penerima bunyi. 
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4.1.1   Unit tabung utama 
 
4.1.1.1   Bentuk dan dimensi 
 
Unit tabung utama harus memliki bentuk dan dimensi serta kerangka pendukungnya, seperti 
diilustrasikan pada Gambar 1. 

 
 

Gambar 1  Tabung utama 
 

Tabung utama harus memiliki penampang lintang berbentuk lingkaran sempurna. Tabung 
utama diklasifikasikan menjadi dua jenis, tabung A dan tabung B. Biasanya, hanya tabung A 
yang digunakan pada pengukuran, sedangkan tabung A dan tabung B kedua-duanya 
digunakan pada rentang frekuensi pengujian seperti ditunjukkan pada 4.3.1. Spesifikasi 
diameter, panjang total, dan ketebalan tabung ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1  Spesifikasi tabung utama 

 

Jenis tabung utama 
Tabung A 

mm 
Tabung B 

Mm 
Diameter tabung utama 75 sampai 110 25 sampai 50 
Total panjang tabung utama 2000 sampai 2500 450 sampai 500 
Ketebalan dinding tabung utama minimum 5 minimum 3 

 
Total panjang tabung dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian dengan panjang yang 
sesuai. 
 
Kedua ujung tabung harus dibentuk penghubung atau ulir, seperti diilustrasikan pada 
Gambar 2 (a), (b), dan (c), untuk memudahkan sambungan yang menjamin benar-benar 
rapat dengan unit sumber bunyi dan Unit penyangga benda uji. 
 



RSNI T-05-2005 

5 dari 17 
BACK Daftar RSNI 

2006 

 
 

Gambar 2   Bentuk kedua ujung tabung utama untuk sambungan unit tabung utama 
dengan pengeras suara dari loudspeaker sumber bunyi atau Unit penyangga benda uji 
4.1.1.2   Bahan tabung utama 
 
Bahan yang digunakan untuk tabung utama harus dari bahan kuningan klas 2 tanpa kelem, 
1/2 H atau tabung dari bahan dengan kualitas yang sama atau yang lebih baik. 
 
Tabung tidak boleh bengkok. 
 
Apabila digunakan tabung baja, maka permukaan bagian dalam tabung harus diberi cat tipis 
anti karat atau lapisan pelindung logam. 
 
4.1.1.3   Penyangga 
 
Tabung utama harus terpasang pada kerangka dengan penyanggaan yang kokoh. Jarak 
antar penyangga harus sekitar 500 mm, dan jika digunakan tiga atau lebih kaki penyangga, 
jarak antar kaki tidak boleh sama. 
 
Kaki penyangga harus tersusun sedemikian hingga memungkinkan tabung utama terikat 
dengan baik seperti dicontohkan dalam Gambar 3, dan antara tabung utama dengan 
kerangka penyangga harus disisipkan serat wool atau karet dengan ketebalan lebih dari 
3 mm. 
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Gambar 3  Penyangga untuk tabung utama 
 
 
Setelah tabung utama terpasang pada kerangka penyangga seperti dicontohkan pada 
Gambar 3, kerangka dapat ditutup dengan lapisan pasir setebal 100 mm atau lebih yang 
menutupi arah panjangnya untuk mencegah getaran badan tabung. 
 
4.1.2   Unit penyangga benda uji 
 
4.1.2.1   Bentuk dan dimensi 
 
Unit penyangga benda uji dan tabung benda uji harus berbentuk silinder dengan diameter 
dan ketebalan dinding yang sama dengan tabung utama. 
 
Salah satu ujung tabung benda uji harus tersambung dengan tabung utama dan ujung 
lainnya ditutup dengan lempeng logam penutup berbetuk cakram dengan ketebalan 10 mm 
atau lebih. Sambungan harus benar-benar rapat dan dapat dilepaskan dengan 
menggunakan kopling penghubung atau ulir, seperti diperlihatkan pada Gambar 4(a) dan (b). 
 
Lempeng logam penutup berbetuk cakram dengan ketebalan 10 mm atau lebih. 
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Gambar 4  Unit penyangga benda uji 

 
4.1.2.2   Bahan 
 
Kualitas bahan Unit penyangga benda uji dan lempeng penutup harus sama dengan kualitas 
bahan tabung utama seperti diuraikan pada 4.1.1.2. 
 
4.1.3   Unit sumber bunyi 
 
Unit sumber bunyi terdiri dari osilator frekuensi rendah, amplifier, loudspeaker, dan bagian 
penghubung. Komponen-komponen ini harus terhubung secara elektrik seperti diperlihatkan 
pada Gambar 5. 
 
4.1.3.1   Osilator frekuensi rendah 
 
Osilator harus memenuhi persyaratan pada Tabel 2 dalam rentang frekuensi yang dijelaskan 
pada 4.3.1. 
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Gambar 5   Susunan komponen unit sumber bunyi 

 
Tabel 2   Karakteristik osilator frekuensi 

Frekuensi 
osilator 

Dapat menghasilkan frekuensi yang menerus (kontinu). 
Rentang frekuensi dapat dibagi ke dalam 2 atau 3 bagian. 

Simpangan 
frekuensi 
yang diijinkan 

Hz1
100

ditunjukanyangfrekuensinilai








+±  

Faktor distorsi dalam batas 3% pada output yang ditentukan 

Stabilitas 
Tiga puluh menit atau lebih setelah sumber tegangan dihidupkan, perubahan 
frekuensi terhadap perubahan sumber tegangan pada rentang +5% dan -10% 
harus dalam rentang + 1% dan perubahan output harus dalam rentang + 3 dB. 

Lain-lain Lebih baik apabila regulator output dan indikator level output merupakan satu 
kesatuan. 

 
4.1.3.2   Amplifier 
 
Amplifier yang digunakan harus memiliki impedans input, impedans output, dan output yang 
memungkinkan loudspeaker seperti dijelaskan pada 4.1.3.3 dapat diatur pada kondisi yang 
disyaratkan dengan menggunakan osilator frekuensi rendah seperti dijelaskan pada 4.1.3.1 
dalam rentang frekuensi seperti pada 4.3.1, dan harus memenuhi persyaratan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3   Karakteristik amplifier 
Karakteristik frekuensi Dalam + 1 dB pada 1000 Hz 
Faktor distorsi Dalam 3% pada nilai output  

Rasio Signal-Noise 50 dB atau lebih untuk input -65 dBm pada derajat penguatan 
maksimum 

Stabilitas 
30 menit setelah sumber tegangan dihidupkan, perubahan pada 
output harus dalam + 0,2 dB relatif terhadap perubahan sumber 
tagangan +5% sampai -10% . 

Lain-lain Lebih baik apabila regulator input dan indikator level output 
merupakan satu kesatuan. 

4.1.3.3   Loudspeaker 
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Apabila pada pengukuran digunakan metode gelombang berdiri, maka digunakan 
loudspeaker (a) atau (b) berikut ini, dan apabila digunakan metode dengung maka 
digunakan loudspeaker (b). 
(a) Loudspeaker dinamik diameter kecil jenis kerucut dengan kinerja seperti pada JIS C 

5501 pada rentang frekuensi yang dijelaskan pada 4.3.1 atau unit driver loudspeaker 
corong grade A dengan kinerja seperti dijelaskan pada JIS C 5504 pada rentang 
frekuensi yang dijelaskan pada 4.3.1. 

(b) Driver loudspeaker corong grade A dengan kinerja sesuai JIS C 5504 pada rentang 
frekuensi seperti pada 4.3.1, terhubung dengan tabung kecil berdiameter 10 mm 
sepanjang 200 mm atau lebih dan diisi penuh dengan kawat tembaga atau kawat brass 
berdiameter 0,5 sampai 1 mm. 

 
4.1.3.4   Sambungan 
 
Unit sumber bunyi dan tabung utama harus terhubung dengan metode (a) berikut ini apabila 
digunakan loudspeaker 4.1.3.3 (a), dan dengan metode (b) apabila digunakan loudspeaker 
4.1.3.3 (b). 
(a) Loudspeaker dihubungkan ke tabung utama dengan kopling penghubung atau ulir secara 

langsung atau melalui tabung penghubung yang sesuai, seperti ditunjukkan pada  
Gambar 6. Atau, loudspeaker dipasang pada lempeng katup atau kabinet yang 
dihubungkan ke tabung utama dengan metode di atas, diilustrasikan Gambar 7. 

(b) Ujung sisi sumber bunyi dari tabung utama ditutup secara rapat dengan lempeng penutup 
setebal 10 mm atau lebih dan tabung kecil yang terpasang pada loudspeaker 4.1.3.3 (b) 
disisipkan di tengah-tengah lempeng penutup, dicontohkan Gambar 8. 

 

 
Gambar 6   Sambungan unit tabung utama dengan loudspeaker sumber bunyi 
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Gambar 7   Sambungan unit tabung utama dengan loudspeaker sumber bunyi 

 

 
Gambar 8   Sambungan unit tabung utama dengan loudspeaker sumber bunyi 

 
 
4.1.4   Unit penerima bunyi 
 
Unit penerima bunyi terdiri dari mikrofon, amplifier, filter gelombang, dan indikator. 
Komponen-komponen ini harus terhubung secara elektrik seperti ditunjukkan pada Gambar 9. 
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Gambar 9   Skema unit penerima bunyi 
 
 
4.1.4.1   Mikrofon 
 
Mikrofon yang digunakan adalah dari jenis mikrofon tekanan dengan spesifikasi seperti pada 
JIS C 5502. Apabila menggunakan metode gelombang berdiri mikrofon dihubungkan pada 
tabung utama dengan cara seperti dijelaskan pada bagian (a) berikut, dan dengan cara (b) 
apabila digunakan metode dengung. 
(a) Mikrofon dipasang pada tabung tipis berdiameter 8,10 mm atau kurang dan ketebalan 

dinding 1 mm atau lebih (susunan mikrofon ini selanjutnya disebut "tabung mikrofon"). 
Selanjutnya tabung mikrofon disisipkan ke dalam tabung utama dari ujung dimana 
terpasang sumber bunyi sedemikian hingga tabung mikrofon dapat digerakkan sedekat 
mungkin dengan sumbu tabung utama dan sejajar dengan sumbu tabung utama. 

(b) Sisipkan, dengan dilengkapi alat pencegah getar, mikrofon berdiameter kurang dari 1/5 
dari diameter tabung utama ke dalam tabung utama sedekat mungkin dengan sisi 
dimana terpasang sumber bunyi, atau sambungkan rapat-rapat bingkai yang berisi 
mikrofon, dilengkapi pencegah getar, ke ujung tabung utama dimana terpasang unit 
sumber bunyi melalui tabung tipis berdiameter 6 mm atau lebih, ketebalan dinding 1,2 
mm atau lebih, dan panjang kurang dari 30 mm. Tabung tipis tersebut diisi secara padat 
dengan kawat tembaga atau brass berdiameter 0,3 sampai 0,6 mm. 

 
 
4.1.4.2   Amplifier 
 
Amplifier yang digunakan harus memiliki karakteristik seperti pada Tabel 3 dan Tabel 4. 
 

Tabel 4   Karakteristik amplifier 

Impedans input Sesuai untuk mikrofon yang digunakan  
Impedans output Sesuai untuk filter yang digunakan 
Level output maksimum +20 dBm 
Derajat penguatan Sesuai untuk perangkat pengukuran pada bagian 4. 
Faktor distorsi Dalam 3% pada level output maksimum 

 
 
4.1.4.3   Penapis gelombang 
 
Penapis gelombang yang digunakan adalah jenis tapis lolos pita dan memenuhi persyaratan pada 
Tabel 5. 

 
Tabel 5   Persyaratan penapis gelombang 

 
Karakteristik Insulasi 

Atenuasi (pelemahan) pada frekuensi sebesar 2 
kali atau ½ dari frekuensi yang dimaksud harus 40 
dB atau lebih. 

Level maksimum yang diijinkan  20 dBm 
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4.1.4.4   Indikator 
 
Untuk metode gelombang berdiri, digunakan instrumen yang dapat mengukur level output 
dari unit penerima bunyi pada kondisi seperti pada Tabel 6. 
 

Tabel 6   Karakteristik level output unit penerima bunyi 

Rentang frekuensi pengukuran Mencakup seluruh rentang frekuensi seperti 
dijelaskan pada 4.3.1 

Level rentang pengukuran 45 dB atau lebih 
 
4.2   Karakteristik perangkat pengukuran 
 
Perangkat pengukuran seperti dijelaskan pada 4.1 harus memiliki rasio gelombang berdiri 
seperti pada 4.2.1 atau karakteristik dengung seperti pada 4.2.2 
 
4.2.1   Karakteristik rasio gelombang berdiri 
 
Rasio gelombang berdiri saat tabung benda uji ditutup dengan lempeng penutup harus 40 
dB atau lebih untuk tabung A, dan 30 dB atau lebih untuk tabung B. 
 
4.2.2   Karakteristik dengung 
 
Saat tabung benda uji ditutup dengan lempeng penutup, waktu dengung pada Tabel 7 harus 
terpenuhi untuk kedua frekuensi ujung pada rentang frekuensi pengujian, dan selama 
pengujian, perubahan yang terjadi harus seragam tanpa ada bagian frekuensi yang 
menunjukkan perbedaan yang mencolok. 

 
Tabel 7   Karakteristik waktu dengung 

Tabung Pada frekuensi terendah Pada frekuensi tertinggi 
A min. 3 detik min. 7 detik 
B tidak disyaratkan tidak disyaratkan 

 
4.3   Kondisi pengukuran 
 
4.3.1   Frekuensi pengukuran 
 
Rentang frekuensi pengukuran untuk masing-masing jenis tabung diberikan pada Tabel 8. 
Biasanya, pengukuran dilakukan pada rentang frekuensi 100 Hz sampai 2000 Hz dengan 
menggunakan tabung A, dan apabila diperlukan, pengukuran dilakukan juga untuk frekuensi 
2000 Hz sampai 5000 Hz menggunakan tabung B. 
 

Tabel 8   Rentang frekuensi pengukuran 

Tabung Rentang frekuensi 
A 100 Hz sampai 2000 Hz 
B 800 Hz sampai 5000 Hz 

 
Frekuensi uji  pada rentang frekuensi pengukuran diambil dengan interval 1/3 oktaf mulai 
dari 100 Hz, atau frekuensi terdekatnya. 
Sesuai dengan karakteristik absorpsi bunyi dari benda uji, setiap frekuensi kedua atau ketiga 
dari frekuensi pengukuran di atas  dapat diterapkan. 
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Pengukuran tidak boleh dilakukan pada frekuensi dimana karakteistik rasio gelombang 
berdiri atau waktu dengung dari tabung pengukuran tanpa benda uji menunjukkan ketidak 
normalan. 
Pengukuran tidak boleh dilakukan pada frekuensi yang proses peluruhan waktu dengungnya  
tidak logaritmik, baik dalam keadaan benda uji terpasang maupun tidak. 
 
4.3.2   Benda uji 
 
Benda uji harus diambil dari bahan yang akan diuji dan dipasang ke perangkat pengukuran 
sesuai 4.3.2.1 dan 4.3.2.2. 
 
4.3.2.1   Persiapan benda uji 
 
Tiga atau lebih benda uji disiapkan dari bahan yang akan diuji dengan memotongnya secara 
random. 
 
4.3.2.2   Pemasangan benda uji 
 
Benda uji dipasang pada Unit penyangga benda uji sedemikian rupa hingga tidak ada celah 
udara di sekelilingnya, sesuai dengan butir (a) di bawah ini dimana sisi belakang dari benda 
uji langsung menempel pada dinding yang keras, atau sesuai dengan butir (b) apabila 
diinginkan adanya lapisan udara di belakang benda uji. Pada kasus lainnya, benda uji harus 
dipasang dengan tidak menimbulkan perubahan pada ketebalan maupun bentuknya.  
a) Benda uji disisipkan sedemikian hingga permukaan depan dan belakangnya tegak lurus 

terhadap sumbu Unit penyangga benda uji dan bagian permukaan belakang benda uji 
menempel secara merata pada lempeng penutup. Jika benda uji berupa bahan dengan 
bentuk yang datar dan diinginkan untuk tidak terjadi efek getar pada benda uji, 
permukaan belakang benda uji harus dilekatkan secara merata ke lempeng penutup 
dengan bantuan lem yang kuat. 

b) Benda uji disisipkan sedemikian hingga permukaan depan dan belakangnya tegak lurus 
terhadap sumbu Unit penyangga benda uji dan lapisan udara dengan ketebalan tertentu 
tetap dipertahankan ada antara bagian belakang benda uji dan lempeng penutup. 
Apabila digunakan cincin sebagai alat bantu untuk mempertahankan lapisan udara, maka 
diameter dalamnya tidak boleh lebih kecil 2 mm atau lebih dari diameter tabung utama. 

 
 
5   Prosedur pengukuran 
 
5.1   Metode gelombang berdiri 
 
Metode gelombang berdiri ini digunakan untuk mengukur rasio gelombang berdiri yang 
terbentuk di dalam tabung utama yang kemudian dari nilai rasio ini dapat dihitung faktor 
penyerapan terhadap bunyi datang tegak lurus suatu bahan. Prosedur pengukuran metode 
gelombang berdiri dijelaskan sebagai berikut: 
 
5.1.1 Pembangkitan medan gelombang berdiri 
 
Sambungkan Unit penyangga benda uji yang telah terpasang benda uji ke unit tabung utama 
sesuai 4.3.2.1. Operasikan unit sumber bunyi dan set osilator frekuensi pada frekuensi 
sesuai 4.3.1. 
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5.1.2   Pengukuran rasio gelombang berdiri 
 
Gerakkan tabung mikrofon  yang disebutkan pada 4.1.4.1 (a) sejajar dengan sumbu tabung 
utama dan ukur rasio gelombang berdiri di dalam tabung. Pada pengukuran ini, lebih baik 
apabila digunakan substitusi dengan resistans atenuator untuk menentukan rasio gelombang 
berdiri. Untuk mengoreksi rugi-rugi dinding tabung, rasio gelombang berdiri diukur 
berdasarkan paling sedikit dua atau lebih tekanan bunyi minimum dimulai dari batas 
permukaan benda uji, dan rasio gelombang berdiri ditentukan dengan mengekstrapolasi 
nilai-nilai tersebut untuk titik yang jauh dari permukaan benda uji. 
 
5.1.3   Perhitungan faktor penyerapan bunyi 
 
Perhitungan faktor penyerapan bunyi datang tegak lurus, oα , dari suatu bahan dari rasio 
gelombang berdiri n sesuai dengan rumus (1). 
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Apabila rasio gelombang berdiri diukur melalui substitusi dengan resistans atenuator, rasio 
gelombang berdiri n ditentukan dari selisih tingkat bunyi L dB sesuai dengan rumus (2). 
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5.2   Metode waktu dengung 
 
Dengungan ini digunakan untuk mengukur faktor penyerapan suara datang tegak lurus dari 
benda uji dengan menggunakan waktu dengung. Lamanya waktu dengung ini tergantung 
pada faktor penyerapan bunyi dari benda uji. Prosedur pengukuran faktor penyerapan 
dengan waktu dengung adalah sebagai berikut: 
 
5.2.1   Pengukuran waktu dengung tabung utama dalam keadaan kosong 
 
Unit penyangga benda uji kosong disambungkan dan ditutup dengan lempeng penutup  ke 
tabung utama. 
 
Sumber bunyi dioperasikan, dan osilator frekuensi diset pada frekuensi sekitar nilai frekuensi 
uji pada 4.3.1 dengan rumus (3) untuk memaksimalkan tekanan bunyi dalam tabung.  

l
Cif i 2

= …………………………… (3) 

 
dengan pengertian 

if : Frekueunsi ke-i osilator (Hz).  
 i  : Bilangan asli (1, 2, 3, …) 
 l  : total panjang tabung (dalam meter) 
 C : kecepatan perambatan bunyi (dalam meter per detik) 
 
Hentikan sumber bunyi kemudian ukur waktu dengung To dengan menggunakan 
reverberation meter seperti pada 4.1.4.4. 
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Ukur To untuk semua frekuensi vibrasi dalam rentang frekuensi yang dijelaskan pada 4.3.1 
dan siapkan kurva karakteristik untuk To. 
 
5.2.2   Pengukuran waktu dengung dengan benda uji terpasang 
 
Sesuai dengan 4.3.2, sambungkan Unit penyangga benda uji dengan benda uji terpasang ke 
tabung utama. 
Operasikan sumber bunyi, dan set osilator frekuensi pada frekuensi sekitar frekuensi yang 
sesuai dengan rumus (3) yang paling dekat dengan rentang frekuensi pada 4.3.1 untuk 
memaksimalkan tekanan bunyi dalam tabung. 
 
Hentikan sumber bunyi kemudian ukur waktu dengung T dengan menggunakan 
reverberation meter seperti pada 4.1.4.4. 
 
5.2.3   Perhitungan faktor penyerapan bunyi 
 
Perhitungan faktor penyerapan bunyi datang tegak lurus oα  dari benda uji pada suatu 
frekuensi dengan menggunakan To dan T untuk frekuensi tersebut diberikan sesuai rumus (4). 
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6   Pelaporan 
 
6.1   Hasil pengujian 
 
Hasil pengukuran faktor penyerapan suatu bahan terhadap bunyi datang tegak lurus harus 
ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, harus digunakan kertas grafik semi-logaritmik, 
dengan frekuensi dijadikan absis (skala logaritmik) dan faktor penyerapan bunyi sebagai 
ordinatnya (skala linier). Sebagai aturan, faktor penyerapan bunyi harus ditunjukkan dengan 
garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang wewakili nilai rata-rata yang diperoleh dari 
tiga atau lebih benda uji. 
 
6.2   Informasi tambahan 
 
Data-data berikut ini harus dilampirkan pada laporan hasil pengukuran faktor penyerapan bunyi. 
a) Nama bahan dan pabrik pembuatnya, 
b) Spesifikasi bahan (dimensi, massa jenis, dll), 
c) Diameter luar, ketebalan, dan massa jenis benda uji, 
d) Kondisi pemasangan dan jumlah benda uji, 
e) Tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pengujian, 
f) Nama organisasi pelaksana pengujian, 
g) Temperatur dan kelembaban udara, bila diperlukan, 
h) Lain-lain, seperti komentar atas hasil pengukuran dan rekomendasi penggunaan. 
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Lampiran A 
(Informatif) 

Daftar nama dan lembaga 
 
 
 

1) Pemrakarsa 
 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kimpraswil, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 
 
 

2) Penyusun 
 

No Nama Instansi 
1 Fefen Suhedi, S.T. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman 
2 Lasino, S.T. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman 
3 Drs. Achmad H. Effendi Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman 
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