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ABSTRAK
Aktif Kendali Kebisingan adalah teknik
mengatasi bising dengan bising atau suara
dilawan dengan suara. Teknik ini ditujukan
untuk meredam kebisingan seminimal mungkin
atau bahkan dapat menghilangkan kebisingan
tersebut jika pelemahan (pereduksian) sinyal
bisa dilakukan dengan sempurna. Pemrosesan
sinyal tersebut adalah dengan membuat
amplitudo sinyal dan frekuensi sinyal lawan
(anti signal) berbalik fasa 1800 dari sinyal
sumber untuk menghasilkan suatu pelemahan
(reduksi) sinyal. Pelemahan kebisingan (noise
reduction) ini di proses dengan metoda
pemrosesan sinyal. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan Pembangkit Sinyal Bising dan
Penggeser Fasa sebagai Anti Noise atau Sinyal
Lawan. Anti Noise inilah yang akan
menghasilkan sinyal lawan yaitu dengan
membalikkan fasa sinyal 1800 yang fungsinya
adalah untuk melawan sinyal sumber (Sound
Source) yaitu Knalpot (Silencer). Dalam
penelitian ini, dirancang dan dilakukan
penganalisaan sebuah pemrosesan sinyal bising
sesederhana mungkin dari keacakan sinyal
bising yang selama ini diketahui sangat rumit
dengan tujuan agar perhitungan pemrosesan
sinyal dapat lebih sederhana. Dari hasil riset
terlihat bahwa pergeseran fasa yang merupakan
frekuensi dan amplitude memiliki selisih
pergeseran sebesar 33,3%. Nilai ini diketahui
dari hasil perbandingan sinyal sumber dengan
sinyal pembangkit. Maka disimpulkanlah bahwa
sinyal kebisingan telah dapat direduksi sebesar
33,3%.
Penyelesaiannya
adalah
dengan
menggeser fasa sebesar 66,7% untuk mencapai
nilai 0%, yang berarti reduksi mencapai nilai
sempurna.
Namun
penghilangan
bunyi
merupakan suatu kemungkinan yang sulit sekali
bahkan tidak mungkin, oleh karenanya

penelitian ini salah satu cara dengan pendekatan
aktif kendali kebisingan untuk mencapai reduksi
bising dengan persentase sebesar mungkin
dengan
maksud
untuk
mendapatkan
kenyamanan bunyi dari sekian banyak bentuk
variasi bunyi.
Kata Kunci: Aktif kendali kebisingan, pengger
fasa, pelemahan (reduksi), knalpot (silencer),
dan kebisingan
1. PENDAHULUAN
Kebisingan dalam abad ini sudah
merupakan problem cukup besar pada
keseluruhan masyarakat maju. Dimana faktor
kebisingan ini semakin meningkat hampir
menyeluruh di berbagai sektor, diantaranya
lingkungan
dan
tempat-tempat
industri.
Penyebab semua ini adalah kemajuan teknologi
yang semakin meningkat sejak dimulainya
Revolusi Industri pada abad 17 terciptanya
mesin-mesin industri yang hampir rata-rata
menimbulkan kebisingan.
Beberapa referensi dari penelitian yang
telah diteliti oleh banyak orang tentang Aktif
Kendali Kebisingan (Active Noise Control),
seperti
penelitian
tentang
pengurangan
kebisingan dengan menggunakan Active Noise
Control System. Sinyal pada satu chanel Aktif
Kendali Kebisingan telah mengurangi noise
pada frekuensi rendah dengan nilai -10,72 dB.
Sistem ini tidak stabil ketika sinyal noise terus
menerus berubah. Frekuensi Noise ini
bervariasi pada perpindahan objek dalam suatu
posisi. Sinyal Aktif Kendali Kebisingan
kurang dari maksimal selama zona diam
dihasilkan juga sangat relative untuk
menghasilkan area perubahan yang besar.

Maka panjang gelombang akustik adalah:
λ =1128/f
(2)

Gambar 1. Propagasi pada dua sinyal
Pada penelitian penekanan frekuensi rendah
kebisingan atau getaran pasif mempunyai
banyak kerugian, sebagian besar oleh karena
menyangkut volume peredam tersebut. Dengan
menggunakan
metode
pengolah
sinyal
kemungkinan untuk menggunakan Aktif Kendali
Kebisingan bisa tercapai. Kebisingan sekunder
(yang buatan) harus dihasilkan, yang akan
melemahkan kebisingan yang primer (yang asli)
ini dapat dilihat pada gambar 2 [1].

Tingkat kebisingan suara yang terlalu besar
disebutkan directivity. Ini terjadi karena
penjalaran media yang bebas. Ini dapat di
tunjukan pada gambar dibawah, terlihat
bagaimana penjalaran SPL (Sound Pressure
Level) adalah:

(3)

Uraian sinyal aktif kendali kebisingan yang
paling sederhana dapat kita lihat pada gambar
dibawah ini [2]
Gambar 2. Setting sistem aktif kendali
kebisingan.
Kajian penelitian ini adalah Aktif Kendali
Kebisingan, dimana dalam bahasa awamnya
suara dilawan dengan suara sehingga factor
kebisingan dapat diminimalisir. Dalam hal ini
dirancang sebuah alat Pembangkit sinyal Bising
(Noise Generator) yang berfungsi sebagai
pelawan sinyal sumber.

Gambar 3. Dua buah gelombang tegak dengan
perbedaan fasa 1800 saling meniadakan

2. AKTIF KENDALI KEBISINGAN
2.1 Asal Perambatan dan Kecepatan Bunyi
Untuk menghitung kecepatan rambat
gelombang dapat menggunakan persamaaan:
λ = c/f
(1)
dimana:
λ = panjang rambat gelombang (m)
f = Frekuensi (1/det)
c = kecepatan rambat bunyi di udara 340/det
(1128 ft)

Gambar 4. Sinyal Awal atau sinyal 1
Dimana persamaan yang ditunjukkan adalah: y1
= A sin ωt
(4)

Gambar 5. Sinyah lawan atau sinyal 2
Dimana persamaan yang ditunjukkan adalah: y2
= -A sin ωt
(5)

Tampak bahwa y= sin nx adlah merupakan
fungsi periodic, dimana jarak nilai x naik dari 00
sampai 3600. Periode 3600dikatakan 2π radians
dan maksimum pergeseran amplitude dari posisi
sandaran grafik ini adalah
Fungsi tersebut merupakan fungsi
periodic dan memenuhi relasi f (ωt)= f (ωt+2π)
dengan periode 2π. Jika fungsi periodic f (ωt)
maka deret fourier untuk fungsi tersebut sebagai
berikut:
f(wt)=A 0 +A1cos(ωos+A2cos(2ωos+
A3cos(3ωos+ + B1sin(wt) + B2sin(2wt) +
B3sin(3wt) +....
(7)
f(wt) = A 0 + å [A n cos(nwt) + B n sin(nωin] (8)



A0, An, dan Bn disebut koefisien Fourier dan
ditentukan dengan rumus:
Gambar 6. Aktif sinyal
Maka persamaan dari penggabungan Sinyal
Awal/Sinyal 1 dengan Sinyal Lawan/Sinyal 2
adalah :

(9) (10) (11)
(6)
Teori mengenai FFT (Fast Fourier
Transform) yang akan digunakan dalam
Pemrosesan Sinyal ini adalah sebagai berikut:

dimana :
n = 1,2,3.......
Tabel 1 Transformasi Fourier [4]

Fungsi f(x) adalah merupakan fungsi
periodik jika nilai fungsinya berulang pada
waktu yang tertentu dengan variabel tunggal.
Pengulangan waktu tertentu ini merupakan
perioda dalam suatu getaran
Pada penelitian ini perhitungan Fourier
yang gunakan adalah Transformasi Fourie
dengan menggunakan table yaitu:

Gambar 7. Fungsi dari suatu sinyal dengan
perioda

(12)

Persamaan sinyalnya adalah:
(13)
Dimana:
A = amplitude
a = real konstan
x = nilai fungsi
Aktif Kendali Kebisingan adalah
dengan cara menambahkan bunyi kebalikan
yang tepat untuk menghilangkan kebisingan
tersebut (anti sound). Kita dapat melihat
gelombang dengan amplitudo yang awal
kemudian kita berikan amplitudo yang
berlawanan (berbeda fasa 180o). Pada sisi lain,
dua gelombang dengan fasa berlawanan dan
amplitudo sama digabungkan maka akan
menghapuskan keseluruhan amplitudo
2.2 Aplikasi Aktif Kendali Kebisingan
Pada penelitian ini Aktif Kendali Kebisingan di
gunakan untuk mendeteksi sinyal redaman di
knalpot (silencer) mobil. Sinyal bunyi yang akan
dihasilkan adalah diusahakan seminimal
mungkin atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Gambar 9. Rangkaian Pembangkit Sinyal Bising
Pada IC 555 sebagai timer atau juga sebagai
model Osilator terdapat rumus untuk frekuensi
dan duty cycle adalah sebagai berikut:
(14)
(15)

Gambar 8. Knalpot (silencer) mobil
Dari sumber bising yang dihasilkan oleh
knalpot bunyi tersebut ditangkap dan kemudian
bunyi tersebut dilawan dengan bunyi yang
dihasilkan oleh Pembangkit Sinyal Bising,
dimana bunyi lawan ini berbeda fasa 1800
dengan menggunakan Penggeser Fasa sebagai
pembalik fasanya.
Noise generator adalah pembangkit
kebisingan (noise) untuk menghasilkan sinyal
lawan (secondary) sinyal. Sehingga frekuensi
dan amplitudo
yang
dipancarkan dapat
diimbangi dengan sinyal lawan (secondary) ini
guna mendapatkan Aktif Kendali Kebisingan
dan dapat melemahkan (reduction) kebisingan
tersebut.

Gambar 10. Rangkaian Penggeser Fasa

Gambar 11. Proses input dan output dari
pergeseran fasa
Dari acuan rangkaian inikita dapat melangkah
kepada Penggeser Fasa sebagai pembalik fasa

1800, tujuannya adalah untuk membuat sinyal
lawan sehingga Aktif Kendali Kebisingan dapat
tercapai dan reduksi dapat dihasilkan. Untuk
sinyal yang demikian acak kita perlu meramu
rangkaian anti sound yang lebih rumit.
3. METODOLOGI PENELITIAN
Dengan membangkitkan primary noise kemudia
memberikan secondary noise (anti sound) maka
yang didapatkan adalah peniadaan terhadap
sinyal tersebut sehingga yaitu sinyal output
adalah 0. Jika sinyal ini merupakan sinyal
kebisingan maka kebisingan dapat diminimalisir
atau dihilangkan sama sekali. Atau dapat dilihat
juga prinsip dasar dari aktif kendali kebisingan
seperti diagram blok dibawh ini dengan
menggunakan kontroler sebagai pendeteksi error
signal atau anti sound.

Gambar 12. Prinsip Pembalik aktif Kendali
Kebisingan [3]

Gambar 13. Kerangka konsep

Gambar 14. Blok diagram Aktif Kendali
Kebisingan
Penelitian ini membutuhkan peralatan dan bahan
yaitu Pembangkit Sinyal Bising, Penggeser
Fasa, Loudspeaker, Microphone, Osciloscope,
Sound Analyzer, Function Generator, Power
Supply, Multitester dan Komputer yang
digunakan
untuk
pengolahan
(simulasi
pemrosesan sinyal) dengan perhitungan dan
analisa. Variabel yang diamati adalah Sound
Power Level dan Sound Pressure Level (SPL).
Tabel 2. Bahan dan Peralatan

Parameter yang diukur adalah kebisingan (noise)
dari suatu knalpot (silencer). Selanjutnya juga
diukur SPL. Sebagai data input diaktifkan noise
generator dengan mengatur regulator untuk
mendapatkan sinyal lawan atau sinyal yang
berbeda pada 1800 dari sinyal silencer.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengambilan data Kebisingan
Data bising yang diukur berasal dari knalpot
mobil Toyota Kijang.material peredam adalah
gypsum merk jaya board dengan ketebalan
12mm.
Material tersebut dibuat persegi panjang
untuk meredam atau membendung suara masuk
dari luar uanh bertujuan agar suara knalpot yang
ditangkap oleh mikropon tidak merambat keluar.
Dengan konstruksi ini diharapkan data yang
maksimal untuk titik pengukuran yang ditangkap
oleh sensor yang dalam ini adalah mikrofo tidak
terlalu luas. Setelah dinding kedap suara selesai,
maka diatur dan ditemoatkan dibelakang mobil.

Posisi mikropon ditempatkan 1 meter dari
sumber bunyi sesuai dengan ISO Standar.
Kemudian
dilakukan
pengukuran
pada
temperature standar yaitu 1 atm.

Gambar 16. Proses pengukuran dan pengambila
data.

Gambar 15. Menyekat Belakang mobil dengan
dinding kedap suara
Tabel 3. Pengukur Noise

Gambar 17. Kondisi koordinat knalpot
Pada pengukuran dan pengambilan data sumber
bising diset 1/3 octave atau Terts. Dikarenakan
kondisi lapangan yang tidak memungkinkan
memakai pronsip pengukuran bola ataupun
setengah bola maka diukur dengan metode lain
degan mengukur tiga titik yaitu X-, Z+, dan Z-.

Tabel 4. Pengukuran Kebisingan pada knalpot
(Silencer)

Gambar 21. Sinyal di Tiga Titik Aksis yaitu X-,
Z+, ZPada grafik ini terlihat bahwa tiga titik
pengambilan data identic yang artinya sedikit
sekali penyimpangan dari pengukuran ketiga
titik tersebut.
Hasil dari pengukuran aksis X- dapat dilihat dari
graifk

Gambar 18. Sinyal titik I Aksis X-

4.2 Pengambilan data Kebisingan dari
Pembangkit Sinyal Bising
Dalam membuat perancangan Pembangkit
Sinyal Bising ini digunakan tiga buah IC sebagai
pembangkit sinyalnya. Sinyal yang dihasilkan
ini berfungsi sebagai anti sound untuk melawan
sinyal sumber yaitu knalpot.

Gambar 19. Sinyal titik 2 aksis Z+
Gambar 22. Digram blok pembangkit sinyal
bising
Rumusan IC 555 sebagai model Osilator untuk
frekuensi dan duty cycle adalah:

Gambar 20. Sinyal Titik 3 Aksis Z-

(17)
(18)

Untuk IC 1

Rangkaian Pembangkit Sinyal Bising.

Untu IC 2

Untuk IC 3

Dari data yang telah didapat maka grafik sinyal
dari Pembangkit Sinyal Bising adalah sepert i
dibawah ini. Pada data sinyal dari tampilan
oscilloscope di ketahui bahwa frekuensi baru
dapat dideteksi pada jarak frekuensi 200 Hz,
dimana dibawah 200 Hz sampai ke awal jarak
1/3 Octave yaitu 31.5 Hz sinyal tidak dapat di
deteksi oleh oscilloscope.

Gambar 23. Grafik Pembangkit sinyal bising.

Jadi Frekuensi Total dari Pembangkit Sinyal
Bising adalah:
fIC 1 + fIC 2 + fIC 3 = 4.34+ 4.32+ 4.32 =
12.98 Hz

Tabel 5. Hasil pengambilan data Sinyal dari

4.3 Pengambilan data Sinyal Penggeser Fasa
Penggeser fasa adalah memutar fasa yang
telah diatur dari potensiometer dan telah
diinputkan kepada rangkaian sejauh 1800. Pada
rangkaian ini sebagai penggeser fasa dapat
dipakai transistor sebagai pengatur output
tegangan sehingga fasa bisa diatur sedemikian
rupa untuk mendapatkan fasa terbalik sebesar
1800.

Gambar 24. Penggeser Fasa yang dirancang

Gambar 27. Hasil dari pengambilan data
Rangkaian Penggeser fasa, dimana sinyal sudah
bergerak ke kanan
Hasil diatas adalah potongan dari Penggeser
Fasa yaitu input awal yang digerakkan oleh
Transistor 1. Peneliti melakukan perhitungan
pada bagian potongan tersebut terlebih dahulu.
Diketahui βDC = 100.

Gambar 25. Pengopeerasian dan pengambilan
data rangkaian penggeser fasa
Pada deteksi sinyal Penggeser Fasa, terbukti
alat ini berkerja dengan baik untuk proses
pergeseran fasa. Dapat dilihat pada tampilan
Oscillocope bahwa fasa suatu frekuensi
bergerak dari dari kiri ke kanan. Dan untuk
perhitungan nilainya adalah:

Gambar 26. Hasil dari pengambilan data
rangkaian penggeser fasa dengan sinyal bergerak
ke kiri

Karena ada rangkaian RC pada Emitor
yang bersifat sebagai filter dan memby pass kan
kapasitor ke ground maka perhitungan di tambah
dengan analisis rangkaian RC.

Gambar 28. Rangkaian Voltage Devider Bias
Circuit dengan rangkaian RC

Gambar 29. Rangkaian RC pasif Filter
Dengan menghitung perbagian dari input
Transistor 1 kemudian di by pass dengan filter
RC terlihat pada gambar 4.40 maka kaedah
pembalik fasa pada masukan Transistor satu
masih berupa sinyal sinus, setelah melalui
Transistor 2 yang kemudian di atur dengan
Potensiometer 2 maka fasa bisa di geser sesuai
dengan input dari Transistor 1 yang telah
terputar sinyal kolektor nya sebesar 1800.

Gambar 30. Sinyal knalpot pada aksis Z+

4.4 Perhitungan Sinyal Knalpot dan Sinyal
Pembangkit Sinyal Bising.
Dengan
fourier:

menggunakan

table

transformasi

Gambar 29. Sinyal knalpot pada aksis X-

Gambar 31. Sinyal Knalpot pada Aksis Z-

Tabel 6. Pengukuran knalpot pada tiga titik X-,
Z+ dan Z-

5. KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas maka dapat diambil
beberapa kesimpulan:
1. Pembangkit Sinyal Bising yang dibuat telah
menghasilkan sinyal yang sesuai dengan
kaidah sinyal tegak (standing wave).
2. Pembangkit Sinyal Bising dengan regulator
berfungsi sebagai mengatur perubahan
frekuensi dari pembangkit.
3. Sinyal Aktif Kendali Kebisingan tampak
terjadi pelemahan (reduksi) atau persentasi
pelemahan minimum.
4. Pergeseran Fasa yaitu frekuensi dan
amplitude memiliki selisih pergeseran
sebesar 33,7%. Nilai ini diketahui dari hasil
perbandingan sinyal sumber dengan sinyal
pembangkit.
5. Sinyal kebisingan telah tereduksi sebesar
33,3%. Penyelesaiannya adalah dengan
menggeser fasa sebesar 66,7% untuk
mencapai nilai 0%, yang berarti reduksi
mencapai nilai sempurna.

Gambar 32. Sinyal Pembangkit Bising
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