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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dengan semakin majunya teknologi, perkembangan peralatan yang digunakan 

manusia semakin meningkat, diantaranya berupa sarana transportasi.  Sarana 

transportasi tersebut menghasilkan suara-suara yang tidak diinginkan sehingga 

menimbulkan kebisingan, terutama bagi bangunan atau gedung yang letaknya dekat 

dengan jalan raya. Untuk mengatasi hal tersebut di kembangkan berbagai jenis bahan 

peredam suara, untuk menciptakan bangunan atau gedung dengan karakteristik 

akustik tertentu sehingga tercipta kenyamanan bagi penggunanya (Wijaya, 2005). 

 

Jenis bahan peredam suara yang sudah ada yaitu bahan berpori, resonator dan 

panel (Lee, 2003).  Dari ketiga jenis bahan tersebut, bahan berporilah yang sering 

digunakan.  Khususnya untuk mengurangi kebisingan pada ruang-ruang yang sempit 

seperti perumahan dan perkantoran. Hal ini karena bahan berpori relatif lebih murah 

dan ringan dibanding jenis peredam lain (Lee, 2003).  Material yang telah lama 

digunakan pada peredam suara jenis ini adalah  glaswol dan rockwool.  Namun 

karena harganya yang mahal, berbagai bahan pengganti material tersebut mulai 

dibuat. Diantaranya adalah berbagai macam gabus maupun bahan berkomposisi serat. 
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Kualitas dari bahan peredam suara ditunjukkan dengan harga α (koefisien  

penyerapan bahan terhadap bunyi), semakin besar  α  maka semakin baik digunakan 

sebagai peredam suara. Nilai  α berkisar dari 0 sampai 1. Jika α bernilai 0, artinya 

tidak ada bunyi yang diserap. Sedangkan jika α bernilai 1, artinya 100% bunyi yang 

datang diserap oleh bahan (Giri, 2008). 

  

Salah satu material gabus berpori yang merupakan jenis limbah pencemaran 

lingkungan yaitu limbah styrofoam. Styrofoam  adalah  bahan  yang  tidak  ramah  

lingkungan karena  tidak dapat diurai oleh alam,  dan  memerlukan waktu ratusan 

tahun untuk proses penguraiannya. Styrofoam merupakan  jenis polisterin yang 

berbentuk plastik  foam, ringan, dan terdiri dari sel-sel  yang  berukuran  kecil  yang  

tidak saling terhubung, dan  banyak  digunakan  sebagai mainan anak-anak, kemasan 

barang elektronik. Styrofoam bersifat  non-biodegradable, sehingga mengakibatkan 

permasalahan  baru bagi lingkungan hidup  yaitu  apabila  dalam proses 

penguraiannya  polisterin  dibakar, maka akan mengeluarkan bahan beracun ke udara  

yang  termasuk di dalamnya  adalah  benzene. Selain itu masalah utama yang 

dihadapi dalam penanganan limbah styrofoam adalah volumenya yang besar tetapi 

dengan massa yang relatif kecil sehingga memerlukan lahan yang luas untuk  

penampungannya. Dari  permasalahan di atas maka perlu dicarikan sebuah  solusi  

dalam  meningkatkan nilai tambah limbah styrofoam. 

  

Pada dasarnya material styrofoam memiliki pori sebagai rongga udara. Hal ini 

mengakibatkan berat jenisnya menjadi ringan, ketahanan terhadap panas yang baik, 

kedap air dan kemampuan menahan suara yang bagus (kedap suara). Karakteristik 
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styrofoam ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu campuran komposit semen dan 

pasir sehingga dimanfaatkan sebagai plester untuk dinding yang ringan, lebih 

ekonomis dan kemampuan menyerap udara yang baik.  

 

Karakteristik dari komposit semen berbasis styrofoam ditentukan oleh 

komposisi dari campuran semen, styrofoam dan pasir. Perbandingan komposisi ini 

sangat perlu diperhatikan sehingga komposit yang dihasilkan benar-benar dapat 

diaplikasikan untuk dinding yang kedap suara. Pencampuran bahan dengan metode 

padatan sangat memungkinkan untuk mengatur komposisi dari komposit yang akan 

dibuat dan diperoleh campuran yang cukup homogen (Mashuri, 2011). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesanggupan metode yang digagas untuk mensintesis komposit 

semen-styrofoam sehingga dapat diaplikasikan sebagai plester dinding 

peredam suara? 

2. Bagaimana pengaruh perbandingan komposisi semen, pasir dan styrofoam 

terhadap karakteristik komposit yang dihasilkan yang meliputi porositas, kuat 

tekan, sifat termal dan daya redam suara? 
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C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, pembahasan dibatasi pada pembuatan dan karakterisasi 

pembuatan plester dinding bangunan sebagai peredam suara dengan menggunakan 

bahan semen-styrofoam-pasir, tidak sampai penggunaan langsung pada dinding suatu 

bangunan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mensintesis komposit semen-styrofoam sehingga dapat diaplikasikan sebagai 

plester dinding peredam suara dengan metode padatan. 

2. Mengetahui pengaruh perbandingan komposisi semen, pasir dan styrofoam 

terhadap karakteristik komposit yang dihasilkan yang meliputi porositas, kuat 

tekan, kuat tarik, sifat termal dan daya redam suara. 

3. Mengetahui kompsisi komposit semen-styrofoam yang paling layak untuk 

diaplikasikan sebagai plester dinding peredam suara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat membuat plester dinding peredam suara menggunakan bahan semen-

styrofoam. 

2. Menambah informasi tentang komposit dinding peredam suara menggunakan 

bahan semen-styrofoam. 

3. Meningkatkan nilai ekonomis styrofoam. 


