KAJIAN EKSPERIMENTAL PENGARUH MEDAN
MAGNET TERHADAP KEBISINGAN PADA
KNALPOT MOBIL
TOYOTA KIJANG BENSIN
Eka Sunitra(1), Ikhwansyah Isranuri(1), Bustami Syam(1)
& Basuki Wirjosentono(1)
(1)

Program Studi Teknik Mesin PPs Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT

The topic of this study is focused on the noise produced by the silencer of vehicle which can
be very dangerous for our health especially for the health of those who live in urban areas.
There have been many studies on how to reduce the noise of produced by the silencer of
vehicle conducted by the experts using various research methods such as by changing the
construction form or by changing the material that can be used to reduce the noise
produced by the silencer of the vehicle. In this research, the writer conducted a study on
how to reduce the noise produced by the silencer of a vehicle using magnet force and to
examine the ability of magnet force to reduce the noise produced by the silencer of Toyoto
Kijang 7K by comparing the ability of magnet force to that of composite silencer of the
same size and standard in reducing the noise produced by the silencer of Toyota Kijang 7K.
The composite was made of the Rock wool fibers and polyester resins (thermosetting) using
the hand-lay up method. The study was conducted in a laboratory using the laboratory
equipment such as sound pressure level meter, engine tune-up tester (Okuda Koki ea-800a),
Flux meter and Multimeter. The data of this study (the noise) was obtained through the
hemispherical method with the distance of one meter from the silencer and divided into four
point. The noise measurement was done in the pivots of X+, X-, Y+ and Z- at each point by
Sound Pressure Level Meter. The other data taken were the temperature and the velocity of
exhaust gas flow on all of the four points. The data obtained were analyzed through the
software of Microsoft Excel. The result of this study shows that magnetic field can influence
the level of the noise produced by a standard-type silencer. The highest reduction of noise
level (3.99 % = 1.14 dB) occurred in a standard-type silencer by using a one ampere
electric current when the position of magnet was on selected point (in let) silencer.
Magnetic field installed in the composite silencer did not reduce the noise level.
Keywords: Noise Produced by Silencer, Kind of Silencer, Magnetic Field, Reduction of
Noise Produced by Silencer
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan bidang teknik otomotif sangat pesat sekali.
Selain merebut pasar mobil yang diproduksi harus
tidak merusak lingkungan. Artinya gas dan suara
yang dihasilkan
mobil
tidak
mengganggu
lingkungan. Gas buang yang dikeluarkan mobil
mengandung unsur yang membuat polusi udara dan
membahayakan lingkungan. Suara keras yang
dihasilkan mobil juga dapat merusak kesehatan
manusia. Kerusakan ini bisa diperlambat dengan
mengikuti aturan standar yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah.
Suara keras yang dihasilkan dari engine yang
disalurkan lewat knalpot akan mengganggu
kebisingan lingkungan. Suara bising akan
mengganggu konsentrasi & keseimbangan manusia

serta dapat meningkatkan tekanan darah dan efek
psikologi sehingga dapat mengganggu kesehatan dan
dapat menurunkan kenerja manusia. Dalam hal ini
pemerintah dan badan keselamatan lingkungan dunia
menetapkan aturan perundang-undangan polusi
udara. Dasar pendukung perundang-undangan
Peraturan Menteri no. 718 1987 untuk zona c yaitu
perkantoran,
pendidikan,
perdagangan,
dan
pemukiman masyarakat. Batas kebisingan yang
diperbolehkan 50-60 dB.
Pada penelitian ini penulis melakukan menyelidiki
tentang pengaruh medan magnet terhadap redaman
suara yang ditimbulkan oleh tabung peredam
(Silencer) terhadap dua jenis tabung peredam pada
knalpot mobil. Penelitian ini direncanakan
menggunakan tabung standar (mild steel) dan tabung
yang terbuat dari komposit. Peredaman suara dengan
medan magnet pada tabung peredam belum ada
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dipergunakan orang pada knalpot mobil. Peredam
suara dari komposit ini bertujuan supaya gaya
magnet tidak terpengaruh pada bahan logam seperti
knalpot standar. Jadi penelitian ini diharapkan
penyerapan suara murni dari medan magnet. Induksi
medan magnet merupakan magnet buatan yang
berasal dari arus listrik (DC) yang berasal dari
baterai.

1.5 Manfaat Penelitian

1.2 Perumusan Masalah

2.1 Magnet

Pada penelitian ini akan dipasang magnet non
permanen pada tabung peredam untuk melihat
kemampuan pengaruh medan magnet terhadap
meredam suara dengan cara menvariasikan medan
magnet sampai diperoleh pengurangan suara
(“Gambar (1)”).

Sebuah benda yang mempunyai sifat elektromagnetik
yang mempunyai garis gaya (fluks) dan mampu
menarik benda yang mempunyai sifat magnetik
(ferro) yang berada sekitar daerah medan magnet
”Gambar (2)”.

Penelitian ini akan membuat sampel dari tabung
peredam dari komposit yang ukuran rangka luarnya
sama dengan tabung peredam standar yang masih
baru.

1. Magnet permanen

Sumber suara
keras (engine)

Tabung peredam (standar
dan komposit)

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat terhadap
masyarakat, manfaat terhadap pendidikan atau ilmu
pengetahuan dan manfaat terhadap masyarakat
industri.
2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada umumnya magnet terbagi dua :

2. Magnet tak.

Hasil
(suara lemah)

Pengaturan medan magnet

Medan magnet

Gambar 2 Medan magnet sekitar sebuah batang magnet
Gambar 1 Sket rancangan penelitiaan

1.3 Batasan Masalah

2.1.1 Fluks

Pada penelitian ini mambahas tentang pengaruh
medan magnet terhadap peredaman suara yang
dihasilkan oleh knalpot standar dan knalpot
komposit. serta membandingkannya. Tabung
peredam suara komposit (silencer) buat dari bahan
komposit dengan metode hand lay up.

Fluks adalah jumlah garis-garis gaya dalam suatu
medan magnet.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini meliputi:
1.4.1 Tujuan umum :
Tujuan umum dari penelitian ini adalah dapat
meredam kebisingan suara knalpot pada mobil bensin
Toyota Kijang 7K dengan medan magnet.

Dalam satuan SI, fluks magnet adalah Weber
disingkat Wb yang diambil dari nama Wilhelm
Edward Weber (1804 – 1891). Simbol fluks magnet
adalah .
Weber () = Volt (V) x Waktu (dt)

Rapat fluks (B) didefinisikan sebagai fluks per satuan
luas penampang.
Rapat fluks(B)=

1.4.2 Tujuan khusus :

Fluks ( )
Luas penampang ( A)

Tesla =

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
1. Dapat membuat tabung peredam suara (silencer)
dari material komposit.
2. Dapat membuat magnet tidak permanen untuk
penelitian.
3. Mendapatkan nilai kekuatan gaya medan magnet
terhadap peredaman suara pada kedua jenis tabung
peredam (silencer).

...(1)

...(2)

Weber
meter 2

2.1.2 Kuat Medan Magnet
Pertama kali magnet tak permanen ini diuraikan
dalam tahun 1820 oleh Hans Christian Oersted (1770
– 1851).
Kuat medan magnet
(H ) 

Jumlah lilit ( N ) . Arus listrik ( I )
Keliling rata  rata int i magnet (l )

...(3)
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Satuan kuat medan magnet adalah ampere per meter
(A/m).
2.1.3 Permeabilitas
Perbandingan antara rapat fluks dengan kuat medan
magnet untuk suatu medium tertentu disebut
permeabilitas absolut (). Untuk permeabilitas udara
(0), pada satuan SI untuk udara (0) = 12,57. 10-7
Perbandingan
permeabilitas
absolut
dan
permeabilitas udara disebut permeabilitas relatif (r).
Untuk bahan tertentu :
r = Permeabilitas absulut (  )
Permeabilitas udara (  0 )

...(4)

Gambar 4. Gaya Tarik Antara Permukaanpermukaan yang Dimagnetsasi.
Pada “Gambar (4)” A sama dengan luas penampang
celah udara, X sama dengan panjang celah mulamula, maka :
Volume celah udara = A . X

Permeabilitas absolut =

B
Weber
 r . 0 
H
ampere meter

...(8)

Energi yang tersimpan pada celah udara
...(5)

”Gambar (3)” menunjukan grafik rapat fluks (B) dan
kuat medan (H) dari bahan Mill Steel, Cast Steel dan
Cast Iron.

=

B2 . A
. X
2. 0

...(9)

Kemudian armature ditarik sejauh x dan anggap B
tidak berubah, maka :
Energi tersimpan pada celah udara
=

B2 . A
. ( X  x)
2. 0

Kenaikan energi =

B2 . A
. x
2. 0

...(10)

...(11)

Kerja yang dilakukan = kenaikan energi

F . x 
Gambar 3. Kurva magnesasi untuk beberapa bahan
ferromagnetik
2.1.4 Gaya Tarik antara Permukaan-permukaan
yang Dimagnetisasi
Energi yang tersimpan pada medan magnet sama
dengan energi yang diperlukan untuk menaikan rapat
fluks.
Energi yang tersimpan
= ½ x Bx H
Dimana H = B / 0

Joule / m3

...(6)

F 

B2 . A
. x
2. 0

B2 . A
2. 0

Newton

...(12)

...(13)

2.2 Bunyi
Bunyi secara fisis adalah Penyimpangan tekanan
akibat pergeseran partikel benda pada medium
udara. Tiga Elemen utama yang perlu diperhatikan
dalam setiap situasi akustik adalah Sumber – Jejak
perambatan – Telinga (Penerima) peristiwa tersebut
dapat dilihat pada ”Gambar (5)”.

maka :

Energi yang tersimpan per meter kubik
= ½ x B x B /0

B2
=
Joule
2 x 0

Gambar 5 Tiga Elemen Akustik
...(7)
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Tekanan bunyi 4 dB hampir tidak terdengar oleh kita
tetapi bunyi yang mempunyai Frekwensi 63 Hz
dengan tekanan bunyi 35 dB dapat didengar. Dari
penjelasan di atas, tekanan bunyi sangat
mempengaruhi tingkat kebisingan (noise level).
Hubungan Frekwensi dan tekanan dapat dilihat pada
”Gambar (6)”, Countour Kekerasan Sama (Equal
Loudness Countours).

ISSN 1829-8958

Pa = Tekanan atmosfer (Pa).

 = Kerapatan (Kg/m3).
T = Suhu (K).
Pada media padat bergantung pada modulus
elastisitas dan kerapatan, sedangkan pada media
padat bergantung pada modulus Bulk dan kerapatan.

E


cs =

Pa

...(17)

dimana :
E = Modulus Young (Pa)

 = Kerapatan (Kg/m3)
2.4 Intensitas dan Kecepatan Partikel Bunyi
Intensitas bunyi adalah aliran energi yang dibawa
gelombang udara dalam suatu daerah per satuan luas.
Intensitas bunyi pada tiap titik dari sumber
dinyatakan :
Gambar 6. Dimana di contohkan bunyi dengan nada 63 Hz
TTB = 53 dB ,nada 125 Hz TTB = 40 dB , nada 500 Hz
TTB = 28 dB , nada 1000 Hz TTB = 30 dB , Nada 8000
Hz TTB = 38 dB terdengan sama kerasnya karena semua
terletak pada Countour Kekerasan yang sama yakni 30
Phon

I=

W
A

W/m2

...(18)

I = Intensitas bunyi (W/m2).

dimana :

W = Daya akustik (Watt).
A = Luas Area (m2).

2.3 Frekwensi dan Kecepatan Perambatan Bunyi
Frekuensi bunyi dapat didefenisikan sebagai jumlah
periode siklus kompresi dan regangan yang muncul
dalam satu satuan waktu.
f = 1/t
dimana :

Hz

Nilai intensitas daya bunyi yang dapat dideteksi
telinga manusia antara 10-6-10-3 W/cm2.
Kecepatan partikel adalah :

...(14)

V=

f = Frekuensi (Hz)

m/det

...(19)

dimana :

t = Waktu (det)
Pergerakan kecepatan gelombang bunyi berbedabeda pada tiap media, seperti pada media gas atau
udara, cepat rambat bunyi bergantung pada
kerapatan, suhu, dan tekanan media.
cg =


 .c

V = Kecepatan partikel (m/det)
P = Tekanan (Pa)

 = Massa jenis bahan (kg/m3)
c = Kecepatan rambat gelombang

 .a


m/det

...(15)

(m/det)
2.5 Bising (Noise)

atau dalam bentuk sederhannya dapat ditulis :
cg = 20,05

T m/det

...(16)

dimana :
cg = Cepat rambat bunyi (m/det).

  Rasio panas spesifik (untuk udara
= 1.41).

Bising adalah bunyi keras yang mengganggu,
umumnya disebabkan oleh kenaikan tekanan bunyi.
Kebisingan dapat dirasakan apabila bunyi
mempunyai tekanan di atas 60 dB.
2.6 Knalpot
Secara spesifik knalpot pada kendaraan berfungsi
untuk :
1. Meredam suara engine agar tidak keras.
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2. Mengurangi keluarnya zat-zat berbahaya dari
asap kendaraan.
3. Memperlambat kecepatan gas buang keluar
kendaraan.

340 m/det (1128 ft).
Tekanan
tersebut
dapat
dihitung
menggunakan rumus dibawah ini :

SPL  20 Log

4. Mengalirkan panas pembakaran engine.
2.6.2 Hal-hal yang mempengaruhi peredaman
dimana :

1. Volume silencer.

P ref

2. Konstruksi dan Bentuk silencer.

Patm
Pref

dengan

2

2

dB

=

0.00002 (Pa).

P atm =

101300 (Pa).

...(22)

3. Jenis bahan yang digunakan silencer.

2.7 Material Komposit

4. Panjang saluran masuk dari engine ke saluran
masuk silencer.

Komposit adalah material yang dibentuk dari dua
atau lebih material dasar yang mempunyai sifat
berbeda dari material pembentuknya.

5. Medan magnet yang dipasang pada silencer.
2.6.3 Hubungan kecepatan gas, frekwensi dan
tekanan suara
Mesin sebagai sumber dari kecepatan dan tekanan
gas yang keluar dari knalpot maka perlu kiranya kita
menghitung kecepatan gerakan piston rata- rata
seperti rumus dibawah ini :

Vm  S .

n
30

m /det

...(20)

2.7.1

Klasifikasi komposit

1. Komposit serat (fibricus composite) yaitu
komposit yang terdiri dari serat dan matriks
(bahan dasar) yang diproduk secara fabrikasi,
2. Komposit Lapis (laminated composite) yaitu
komposit yang terdiri dari lapisan dan matriks.
3. Komposit partikel (particulate composite) yaitu
komposit yang terdiri dari partikel dan matriks.
2.7.2 Kelebihan Bahan Komposit

dimana : Vm = Kecepatan rata-rata piston (m/det).
S

= Langkah piston

n

= Putaran (rpm).

(mm).

Sifat-sifat mekanikal dan fisikal
1. Paduan dua bahan matriks dan serat.
2. Mempunyai kekakuan yang lebih tinggi dari
bahan konvensional.
3. Mempunyai density yang jauh lebih rendah
berbanding dengan bahan konvensional.
4. Mempunyai sifat tahan terhadap beban fatigue
yang baik terutamanya komposit yang
menggunakan serat karbon.
5. Bahan komposit lebih tahan terhadap kikisan.
2.8 Pemantulan
Akustik

Gambar 7 Gelombang longitudinal
Pada ”Gambar (7)” terlihat hubungan antara
kecepatan rambat gelombang dan frekwensi yang
terjadi pada material. Untuk menghitung kecepatan
rambat gelombang ini dapat dicari dengan persamaan



:

c
f

m

dimana :
λ = Panjang rambat gelombang (m).
ƒ = Frekwensi (1 / det).

...(21)

dan

Penyerapan

Material

Apabila gelombang bunyi datang pada suatu
permukaan, kemungkinan yang terjadi adalah :
1. Dipantulkan semua.
2. Ditransmisikan semua.
3. Sebagian gelombang akan dipantulkan dan
sebagian lagi akan ditransmisikan.
Pemantulan bunyi adalah fenomena dimana
gelombang bunyi dibalikkan dari suatu permukaan
yang memisahkan dua media. Pada ”Gambar (8)”
pemantulan bunyi

c = Kecepatan rambat bunyi di udara
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mengalir menyebabkan arah sumbu domain menjadi
sejajar („Gambar (9)“), sehingga akan membentuk
gaya medan magnet yang mampu menarik material
yang mempunyai domain seperti logam besi (ferro).
2.9 Kerangka Konsep
Pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada diagram
alir di bawah ini :

Gambar 8. Pemantulan dan Penyerapan Energi
Bunyi Pada Media Akustik
Intensitas bunyi yang diserap
α = Ia / Ii

...(23)

dimana :
Ia = Intensitas bunyi yang diserap (W/m2).
Ii = Intensitas bunyi yang terjadi (W/m2).
Total luas daerah yang diserap (Total Room Sound
Absorption).
A = S1 α1 + S2 α2 + .. + Sn αn
= ∑ Si αi

m2

...(24)

dimana :
A = Luas permukaan yang diserap (m2).
Sn = Luas daerah permukaan (m2).
αn = koefisien serapan dari permukaan
material.
2.9 Hubungan Medan Magnet, Bahan dan Suara
Secara mikroskopik setiap material memiliki daerah
kecil yang disebut domain. Domain ini memiliki
sumbu yang mengandung gaya. Arah gaya sumbu ini
pada setiap material tidak beraturan arahnya, kecuali
pada bahan Ferromagnetik. Jumlah domain setiap
material tidak sama, semakin banyak jumlah domain
ini suatu material maka kekuatan magnet yang
dihasilkan makin besar.

Gambar 10 Kerangka Konsep
3. METODA PENELITIAN
3.1 Bahan dan Peralatan
Tabel 1. Daftar bahan yang digunakan untuk magnet
buatan

Tabel 2. Daftar peralatan yang digunakan untuk
magnet buatan

Gambar 9. (a) Arah gaya sumbu domain material,
(b) Arah gaya sumbu domain pada material magnet.
Untuk menjadikan suatu material bermagnet, pada
material tersebut diberi arus listrik. Arus listrik yang
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3.2 Tabung peredam (silencer)
Tabel 3. Daftar bahan yang digunakan untuk
pembuatan silenser.



Melihat Derajat Pengapian Pembakaran.



Mengukur sudut Dwell Platina.

Tabel 4. Daftar peralatan yang digunakan untuk
pembuatan silencer.

Gambar 11. Skema pengukuran kebisingan pada
knalpot
3.3 Pembuatan Knalpot Komposit
Pembuatan saluran masuk dan keluar gas
menggunakan metode pengelasan pada pipa baja
(mild steel), dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pemotongan dan melubangi pipa.
2. Pengelasan pipa saluran ganda.
Bahan komposit ini dibuat menggunakan bahan resin
dan serat rock wool dengan mengunakan metode
penekanan dan hand lay up dengan tahapan proses :
1. Pembuatan cetakan lembaran,
2. Pembuatan bagian-bagian rangka tabung,.
3. Perkitan bagian-bagian silenser dengan resin
dan serat memakai metode hand lay up.
3.4 Pengujian Tabung Peredam
Tabel 5. Daftar peralatan yang digunakan untuk
pengujian silencer.

3.4.2 Pengukuran yang Dilakukan pada Exhaust
Gas Analyser


Temperatur gas buang.



Putaran mesin.

3.4.3 Pengukuran pada Noise Inspector Exhaust
Gas


Mengukur Sound Pressure Level ( dB)

3.4.4 Pengukuran yang dilakukan pada Multi
tester


Aliran arus listrik ke dalam kumparan magnet
buatan atau untuk mengetahui kekuatan
medan magnet (Gauss meter).

3.5 Metode
Untuk mendapatkan data lain sebagai perbandingan
dari tujuan penelitian di atas perlu diukur atau
diambil data-data dari :
1. Mengukur kekuatan suara yang dihasilkan oleh
knalpot standar dengan alat Sound Pressure Level.
2. Mengukur kekuatan suara yang dihasilkan knalpot
komposit dengan alat Sound Pressure Level.

3.4.1 Pengukuran yang Dilakukan pada Engine
Tune Up Tester


Mengukur Putaran Mesin.

Gambar 12. Magnet buatan
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3.6 Bentuk Alat yang Rencanakan
Alat terbuat dari lapisan beberapa plat ferromagnetik
dengan ketebalan 10 mm yang terdiri dari pegangan
dan cap. Pada pegangan terdapat lilitan kawat
tembaga dan cap tempat induksi medan magnet. Cap
merupakan kutup-kutup dari magnet. Pada tengahtengah cap terdapat tabung peredam knalpot
(silenser) seperti terlihat pada ”Gambar (13)”
Saluran keluar

3.8 Varabel yang Diamati
Adapun variable yang diamati dalam penelitian ini
yang berguna untuk pengolahan data meliputi :
1. Temperatur.
2. Frekwensi kebisingan.
3. Kuat medan magnet (pengaturan arus listrik).

Silencer

4. PENGOLAHAN DATA

Saluran masuk

4.1 Knalpot Standar
Hasil pengolahan data penelitian knalpot standar.
Medan magnet

Gambar 13. adalah konstruksi magnet terpasang pada
knalpot yang akan dilakukan pengijian nanti.
Penurunan Tingkat Kebisingan
dB

Knalpot standar Lav (posisi a)
1.8
1.6
1.4
1 amper

1.2

0,75 amper

1

0,5 amper

0.8

0,25 amper

0.6

0,1 amper

0.4
0.2

Gambar 14 Bentuk konstruksi bagian dalam knalpot

0
500

1000 1500 2000 2500 3000 3500
Putaran rpm

3.7 Aliran Pelaksanaan Penelitian
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ”Gambar
(15)”.

Gambar 16. Grafik Hubungan Putaran Dengan Penurunan
Tingkat Kebisingan Knalpot Standar pada Posisi a

Penurunan Tingkat Kebisingan dB

Knalpot Standar Lav (posisi b)
1.8
1.6
1.4
1 amper

1.2

0,75 amper

1

0,5 amper
0.8

0,25 amper

0.6

0,1 amper

0.4
0.2
0
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Putaran rpm

Gambar 17. Grafik Hubungan Putaran Dengan Penurunan
Tingkat Kebisingan Knalpot Standar pada Posisi b.

Gambar 15. Aliran Pelaksanaan Penelitian
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Penurunan Tingkat Kebisingan
dB

Knalpot Standar Lav (posisi c)
1.8
1.6
1.4
1 amper

1.2

0,75 amper

1

0,5 amper

0.8

0,25 amper

0.6

0,1 amper

0.4
0.2
0
500

1000

1500

2000

2500

3000

Penurunan Tingkat Kebisingan
dB

Knalpot komposit Lav (posisi a)
0.35
0.3
0.25

1 amper
0,75 amper

0.2

0,5 amper
0.15

0,25 amper
0,1 amper

0.1
0.05
0
500

3500

1000 1500 2000 2500 3000 3500
Putaran rpm

Putanan rpm

Ketiga grafik di atas terlihat pada posisi letak magnet
di a , b dan c dengan tingkat arus (medan magnet )
yang berbeda. Gambar grafik tersebut menjunjukan
bahwa setiap kenaikan putaran terjadi kenaikan
penurunan tingkat tekanan bunyi rata-rata
(kebisingan) pada knalpot standar.

Perbandingan Nilai Penurunan Tingkat Daya Bunyi
( NRLw teoritis ) Knalpot Standar

Gambar 20. Grafik Hubungan Putaran Dengan Penurunan
Tingkat Kebisingan Knalpot Komposit pada Posisi a.

Knalpot Komposit Lav (posisi b)
Penurunan Tingkat Kebisingan dB

Gambar 18. Grafik Hubungan Putaran Dengan Penurunan
Tingkat Kebisingan Knalpot Standar pada Posisi c.
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Gambar 21. Grafik Hubungan Putaran Dengan Penurunan
Tingkat Kebisingan Knalpot Komposit pada Posisi b.
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Gambar 19. Grafik Nilai Penurunan Tingkat Daya Bunyi
Teoritis Terhadap Putaran Mesin pada Knalpot Standar
Tanpa Menggunakan Magnet dan Menggunakan Magnet
pada Arus yang Berbeda-beda.
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”Gambar (19)” garfik ini menunjukan pengurangan
tingkat daya bunyi rata-rata antara knalpot standar
dengan menggunakan magnet secara teoritis adalah
sebesar 1,737379 dB

4.2 Knalpot komposit
Hasil pengolahan data penelitian knalpot komposit.

Ganbar 22. Grafik Hubungan Putaran Dengan Penurunan
Tingkat Kebisingan Knalpot Komposit pada Posisi c.

Ketiga grafik di atas terlihat pada posisi letak magnet
di a , b dan c dengan tingkat arus (medan magnet)
yang berbeda. Gambar grafik tersebut menjunjukan
bahwa setiap kenaikan putaran terjadi kenaikan
penurunan tingkat tekanan bunyi rata-rata
(kebisingan) pada knalpot komposit.
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Penyerapan kebisingan rata-rata pada knalpot
komposit sebagai akibat pengaruh medan
magnet dengan arus 0,5 amper pada posisi a =
0,93 % (0,17582 dB), posisi b = 0,87 %
(0,17582 dB), posisi c = 0,91 % (0,17558 dB).
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Gambar 23. Grafik Perbandingan Nilai Penurunan Tingkat
Daya Bunyi Teoritis (Kebisingan) pada Knalpot Komposit
Menggunakan Magnet dan Tanpa Magnet

“Gambar (23)” garfik ini menunjukan pengurangan
tingkat daya bunyi rata-rata antara knalpot komposit
dengan menggunakan magnet secara teoritis adalah
sebesar 0,096398 dB
5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Pada penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik
beberapa hasil diantaranya :
1. Peredaman suara kebisingan pada knalpot dalam
penelitian ini terdiri dari :
a. Knalpot standar
Penurunan tingkat tekanan bunyi (kebisingan)
pada knalpot standar menggunakan magnet
dengan tidak menggunakan magnet, paling baik
terletak pada posisi a dengan penggunaan arus
listrik 1 amper (19801,98 Amp/m). Penyerapan
kebisingan rata-rata pada knalpot standar sebagai
akibat pengaruh medan magnet dengan arus 1
amper pada posisi a = 3,99 % (1,14 dB), posisi
b = 3,19 % (0,93 dB), posisi c = 3,19 % (o,93
dB).
Penurunan tingkat daya bunyi rata-rata yang
terjadi pada material tabung knalpot standar
sebagai akibat dari pengaruh medan magnet
paling baik terletak pada posisi a dengan
penggunaan arus listrik 1 amper, yaitu berkisar
antara pada posisi a = 1,49 % (0,51 dB), posisi
b = 1,46 % (0,50 dB), posisi c = 1,43 % (0,49
dB).
b. Knalpot komposit
Perubahan tingkat tekanan bunyi (kebisingan)
pada knalpot komposit tidak menggunakan
magnet dengan menggunakan magnet, paling
baik terletak pada posisi magnet di a dengan
penggunaan arus listrik 0,5 amper (H = 9900,99
Amp/m).

Penurunan tingkat daya bunyi rata-rata yang
terjadi pada material knalpot komposit sebagai
akibat dari medan magnet paling baik terletak
pada posisi letak a dengan penggunaan arus
listrik 1 amper (H = 19801.98 Amp/m). Pada
kondisi ini penurunan tingkat daya bunyi hanya
terjadi pada putaran 900 sampai 1750 (rpm),
sedangakan pada putaran yang lain tidak terjadi
penurunan tingkat daya bunyi.
2. Pengaruh medan magnet terhadap kebisingan suara
kedua jenis knalpot yang paling besar penurunan
tingkat kebisingan hanya terjadi pada knalpot
standar. Sedangkan pada knalpot komposit
penurunan tingkat kebisingan sangat kecil.
3. Proses pembuatan knalpot komposit dengan
metode hand-lay out menggunakan resin BTQN
157 dan serat rockwool ditambahkan satu persen
pengeras, mempunyai ukuran sama dengan knalpot
standar Toyota Kijang bensin 7K dan sifat bahan
Massa jenis 1256 Kg/m3, Modulus elastisitas 2,05
109 Pa, Poission rasio 0,23, Koefisien serat bunyi
0,20299978 dan berat knalpot komposit 7,85 Kg.
Pembuatan secara manual (hand-lay out) lebih
mudah dikerjakan dan menggunakan peralatan
yang sederhana yang mudah didapat serta biaya
proses pembuatan tidak mahal.
4. Proses pembuatan magnet tidak permanen yang
digunakan pada penelitian ini dikerjakan secara
manual dengan mempergunakan peralatan yang
sederhana. Magnet ini menggunakan arus listrik
DC yang berasal dari aki (baterai) mobil untuk
menimbulkan induksi medan magnet. Magnet ini
terbuat dari lilitan kawat tembaga berlapis tahanan
(email) yang dililitkan dengan 6000 lilitan dan
panjang 0,303 meter serta diameter kawat tembaga
0,4 milimeter pada inti baja ferromagnetik yang
menghasilkan kerapatan fluks 127,78 Tesla atau
kekuatan medan magnet 18482,36 Amp/m pada
arus listrik 1 amper.
5.2 Saran
Saran penulis dalam penulisan ini adalah :
1. Tabung peredam komposit pada penelitian ini tidak
tahan panas dalam waktu yang lama maka
disarankan untuk melakukan penelitian pada
tabung peredam komposit dengan memperhatikan :
a. Proses pengerasannya.
Pada proses pengerasan bertujuan untuk
mendapatkan sifat kekerasan yang diinginkan.
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Presos ini dapat dicapai dengan cara
memvariasikan suhu dan waktu pembuatan.

8.

Muhammad Nur, Knalpot Plasma, Universitas
Diponegoro, Semarang, 2007.

b. Resin yang digunakan tahan terhadap temperatur
tinggi.

9.

Fredriek Amanda and Sarah Brady, Design
Project Vibration Analysis and Automobile
Muffler, April 23, 2003 .

Pada putaran tinggi, panas gas buang yang
dikeluarkan mesin dapat mencapai 1000 oC.
Kondisi ini temperatur sesat pada tabung
peredam dapat mencapai sekitar 300 oC. Untuk
membuat tabung peredam tahan terhadap
temperatur ini harus digunakan material
komposit yang tahan terhadap temperatur di atas
300 oC.
c. Memasang pendingin gas buang pada pipa
saluran masuk ke tabung peredam.
Pemasangan pendingin pada saluran gas masuk
ke dalam tabung peredam bertujuan untuk
menurunkan temperatur gas yang masuk ke
dalam tabung peredam. Pendingin dapat berupa
sirip-sirip pembuang panas. Sehingga material
tabung tidak mendapat temperatur yang tinggi.
2. Hasil penurunan tingkat kebisingan oleh pengaruh
medan magnet pada knalpot standar belum optimal
maka diharapkan untuk meneliti lebih lanjut
dengan meningkatkan kuat medan magnet dengan
memperkecil nilai tahanan kawat yang digunakan
menambah jumlah lilitan pada magnet.
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