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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

I.1.1. Pemanfaatan potensi lokal sebagai material dinding kedap 

suara 

 Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT pasti memilki nilai 

kebaikan. Kekayaan alam yang melimpah di alam semesta ini merupakan 

salah satu bukti Kebesaran Allah SWT. Kelebihan yang dimiliki manusia 

bila dibandingkan dengan makhluk lain adalah akal. Oleh karena itu, 

manusia harus memperhatikan bumi dengan berbagai macam bentuk dan 

warna tumbuh-tumbuhannya yang membuktikan kekuasaan dan kebesaran 

Allah dengan menggali potensi kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Hal 

ini dijelaskan dalam Alquran surat Asy Syu'araa' ayat 7 : 

 

Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik “. 

 

                  Pohon pisang merupakan salah satu  tanaman di Indonesia yang 

memiliki nilai kemanfaatan besar. Tanaman yang mudah didapatkan, 

memiliki beberapa manfaat, dan harganya relatif murah. Pohon pisang  biasa 

dijumpai di lingkungan sekitar kita, misalnya : pekarangan rumah penduduk, 

dan di sawah-sawah di pedesaan. 
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Gambar 1.1. Pohon pisang mudah didapatkan dan sering dijumpai  

di setiap pekarangan rumah dan di pinggir jalan  

 

      Surat Al Waaqi'ah ayat 29 dalam Alqur’an menjelaskan bahwa salah 

satu buah penghuni surga adalah pisang. 

  

Artinya : “dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)”. 

Pohon pisang memiliki banyak keistimewaan dibanding jenis 

tanaman yang lain. Kelebihan pohon pisang dibandingkan jenis tanaman lain 

yaitu bagian dari tanaman pisang dapat dimanfaatkan secara keseluruhan, 

mulai dari bagian akar (bonggol) sampai dengan daunnya, termasuk 

batangnya.  

 Batang pohon pisang atau pelepah pisang sering dipandang tidak 

memiliki manfaat dan akan dibuang begitu saja setelah buahnya dipanen.  
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Gambar 1.2. Limbah batang pohon pisang 

 

Limbah pelepah pisang ini sebenarnya bisa diolah sehingga 

menjadi produk baru yang lebih bermanfaat. Pelepah pisang yang 

dikeringkan, dapat diolah menjadi berbagai jenis kerajinan tangan misalnya : 

tas, dompet, hiasan dinding, pigura dan lain-lain.  Produk ini banyak dijual 

di Kasongan Yogyakarta (www.jogjasouvenir.com, diakses tanggal : 25 

Februari 2014).  

  

Gambar 1.3. Pigura dan tempat tisu dari pelepah pisang 

(Sumber:  www.jogjasouvenir.com, diakses tanggal : 25 Februari 2014) 
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Pelepah pisang yang sudah dikeringkan, memilki tekstur yang 

berserabut  dan berpori sehingga bahan ini dapat menjadi alternatif bahan 

dasar material  dinding kedap suara.  Beberapa penelitian terdahulu telah 

menguji beberapa alternatif bahan dinding kedap suara yang memiliki 

karakteristik hampir sama dengan pelepah pisang yang dikeringkan, seperti : 

sabut kelapa, sekam padi dan limbah gergaji kayu.  Hal ini berkaitan dengan 

elemen penyerap bunyi yang berpori mempunyai karakteristik penyerapan 

lebih efisien. Ketebalan dan jarak lapisan dinding juga menentukan 

optimalisasi tingkat peredaman terhadap bunyi.  Bahan berpori ini antara 

lain : serat mineral, serat-serat karang (rock wool), serat-serat gelas (glass 

wool), serat-serat kayu, karpet, kain dan sebagainya. 

 

Gambar 1.4. Contoh ruang dengan glasswool sebagai bahan material akustik  
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I.1.2. Kebutuhan material  baru untuk partisi kedap suara 

Pembangunan di Indonesia semakin meningkat dalam segala bidang 

termasuk kemajuan teknologi sehingga membawa pengaruh negatif lainnya 

bagi kehidupan manusia. Salah satu sektor kemajuan yang sangat pesat adalah 

sarana transportasi yang dapat mempermudah dan juga mempercepat manusia 

dalam menjalankan suatu kegiatan. Dampak yang tidak bisa dihindari akibat 

kemajuan sarana transportasi tersebut adalah masalah kebisingan lingkungan.  

Gangguan bunyi bisa datang dari dalam maupun luar bangunan. Di 

Indonesia khususnya di daerah perkotaan kebisingan tertinggi diakibatkan 

oleh kendaraan bermotor. Pada kondisi krisis energi sekarang ini naiknya 

harga BBM berdampak pada peningkatan pengguna sepeda motor. 

Masyarakat lebih memilih mengendarai motor daripada mobil sehingga 

jumlah pengendara motor meningkat. Kondisi ini akan mengakibatkan 

perluasan area kebisingan di daerah perkotaan termasuk di daerah 

permukiman, kawasan pendidikan, perkantoran dan perdagangan. 

Kebisingan di dalam ruang menjadi masalah yang sangat penting 

untuk bisa mencapai tingkat kenyamanan akustik di dalam ruang. Ketenangan 

sangat dibutuhkan agar bisa melakukan kegiatan di dalam ruangan dengan 

nyaman. Bangunan di daerah tropis biasanya memiliki konstruksi ringan dan 

dinding luar terbuka sehingga sulit untuk melakukan peredaman suara di 

dalam ruangan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kebisingan di dalam 

ruang. Pemilihan material yang kurang tepat juga menjadi  penyebab 

kebisingan. Bahan bangunan yang dipakai pada suatu ruangan memiliki 

tingkat serapan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi akan dipantulkan apabila 

mengenai permukaan yang keras. Bahan bangunan seperti beton, kaca, batu 
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dan batu bata akan memantulkan hampir semua bunyi yang mengenainya 

(Mediastika, 2010). 

Dinding peredam suara difungsikan untuk meredam kebisingan di 

dalam ruangan. Pemasangan peredam bising (noise barrier) diperlukan untuk 

mewujudkan kenyamanan akustik di dalam ruang. Pemasangan peredam 

bising perlu memperhatikan beberapa aspek  agar bisa berfungsi secara 

optimal. Aspek –aspek tersebut  diantaranya : posisi, perletakan, bentuk, berat, 

kerapatan material, pemilihan material, dimensi dan estetika. (Mediastika, 

2010). 

 Dalam  mendesain dinding untuk memisahkan ruang kelas, ruang 

kantor, ruang karaoke, pada umumnya rancangan struktur partisi dinding 

dibuat dari rangka besi hollow dan gypsum. Setelah dinding partisi tersebut 

selesai, ruangan tidak dapat berfungsi dengan sempurna karena adanya 

kebocoran suara antar ruangan sehingga tidak memiliki nilai insulasi suara 

yang baik. Berdasarkan kondisi ini, maka penelitian tentang komposit pelepah 

pisang untuk partisi dinding kedap suara perlu dilakukan sebagai salah satu 

upaya untuk memanfaatkan potensi bahan lokal . 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh pokok permasalahan 

yang harus dicari dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana nilai reduksi bunyi yang dihasilkan dari pelepah pisang sebagai 

dinding kedap suara pada kondisi anyaman yang berbeda? 

2. Bagaimana keawetan bahan terhadap pengaruh iklim? 
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I.3.  Tujuan Penelitian    

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui kemampuan penyerapan bunyi yang dihasilkan dari bahan 

pelepah pisang pada kondisi anyaman yang berbeda. 

2) Mengetahui sejauh mana keawetan bahan terhadap pengaruh iklim. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis sebagai 

berikut:  

1) Manfaat praktis 

a) Memberikan gambaran tentang pemanfaatan pelepah pisang raja 

susu  sebagai bahan dinding kedap suara. 

b) Dapat digunakan sebagai rekomendasi tambahan untuk penggunaan 

bahan lokal sebagai bahan dinding kedap suara. 

c) Pemanfaatan limbah dari pelepah pisang menjadi lebih ekonomis. 

d) Dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 

2) Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah 

ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam bidang material 

bangunan daur ulang. 
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I.5. Batasan Masalah 

1) Pelepah pisang yang digunakan dari jenis pisang raja susu 

2) Jenis variasi anyaman terdiri dari anyaman menyilang, anyaman rapat 

lurus, dan anyaman rapat diagonal. 

3) Uji tarik dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik pelepah pisang 

dengan perlakuan khusus dan mengetahui pengaruh material terhadap 

iklim, dalam hal ini adalah perubahan suhu dan kelembapan.  

4) Material pembanding yang digunakan pada uji tarik adalah rotan karena 

rotan sudah lazim digunakan sebagai material partisi ruangan di dunia 

industri. 

5) T30 digunakan dalam penyajian data untuk mnghitung koefisien serap 

bahan. 

6) Koefisien serap yang diteliti hanya pada frekuensi tinggi berkisar antara 

1000 Hz, 2000 Hz dan 4000 Hz. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

PENDAHULUAN 

Bagian pertama dari isi pendahuluan adalah latar belakang masalah. 

Bagian kedua sub bab berisi penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas. Tujuan penelitian dijelaskan dalam sub bab tiga. Tujuan 

penelitian menjawab permasalahan yang ada. Manfaat penelitian dijelaskan 

dalam sub bab empat. Bagian kelima sub bab berisi batasan masalah. 

Sistematika penulisan dijelaskan pada sub bab enam. Sistematika tersebut 
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meliputi: bagian awal (pendahuluan), berisi tentang: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

sistematika dan keaslian penelitian. 

BAGIAN ISI 

Isi tesis disajikan dalam beberapa bab yang memuat sajian dan 

analisis data. Analisis data dan hasil penelitian yang dikumpulkan menjadi 

bagian inti dari penyusunan penelitian ini.  

 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian terdiri dari: waktu dan tempat penelitian bahan 

dan alat rancangan penelitian pengamatan prosedur penelitian, jadwal 

penelitian dan bagan alir pelaksanaan penelitian.  

BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir berisi tentang kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

Sumber-sumber kepustakaan berupa buku teks, artikel jurnal 

internasional dan nasional disajikan dalam bentuk elektronik maupun cetak.  

LAMPIRAN 

Lampiran berisi hal-hal yang merupakan kelengkapan pembahasan, 

tabel-tabel perhitungan, tanda bukti penelitian, dll. 

 

 

I.7. Keaslian Penelitian  

Penelitian ini tentang bagaimana nilai reduksi bunyi yang dihasilkan 

dari pelepah pisang sebagai dinding kedap suara dengan pola anyaman yang 
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berbeda. Obyek penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani (2011). Maharani (2011) meneliti 

tentang bagaimana memanfaatkan pelepah pisang bagi pemilik home theatre 

yang ingin menata akustik ruangan dengan biaya lebih ringan.  Jenis pisang 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pisang raja susu yang dinilai lebih 

murah dan lebih banyak terdapat di sekitar lingkungan rumah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan metode penelitian Evi (2009) 

karena proses pembuatannya dengan menggunakan proses ditumbuk dan 

pengepresan. Evi (2009) meneliti tentang seberapa besar pengaruh kepadatan 

terhadap koefisien penyerapan bunyi bahan akustik dari pelepah pisang.  

Penelitian ini menggunakan metode pola anyaman dengan tujuan agar material 

panel akustik yang dihasilkan bernilai estetis dengan pola dan tekstur yang 

cocok untuk digunakan sebagai partisi ruang pada rumah tinggal. Pola anyaman 

yang digunakan ada 3 jenis pola yaitu: anyaman menyilang, anyaman rapat 

lurus dan anyaman rapat diagonal.  Berbeda dengan jenis pisang yang 

digunakan Maharani (2011) yang lebih memilih pisang kepok sebagai obyek 

penelitian dan ploa anyaman yang digunakan adalah pola segi enam layaknya 

sarang lebah.  


