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RINGKASAN 

DIMAS TRIWIBOWO. Pengembangan Panel Comply dari Partikel Bambu 

dan Venir Sengon Dengan Perekat Asam Sitrat sebagai Bahan Penyerap Suara. 

Dibimbing oleh YUSUF SUDO HADI dan SUKMA SURYA KUSUMAH. 

 

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan akibat dari kegiatan dalam 

tingkat dan waktu tertentu. Upaya dalam mengurangi kebisingan telah menjadi 

perhatian para arsitek dalam merancang dan membangun sebuah bangunan. Mereka 

menggunakan serat mineral seperti glass wool dan rock wool untuk digunakan 

sebagai bahan penyerap suara. Namun, penggunaan serat mineral sebagai bahan 

penyerap suara pada konstruksi memiliki masalah karena terbuat dari bahan sitesis 

yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif bahan baku 

penyerap suara sebagai pengganti serat mineral yaitu dengan penggunaan serat 

alam diantaranya adalah bambu. Panel penyerap suara dari com-ply berukuran 30 

cm x 30 cm x 1.3 cm dengan target kerapatan pada inti com-ply sebesar 0.50 g/cm3 

yang terdiri dari venir sengon pada bagian muka dan papan partikel bambu betung 

pada bagian inti dengan menggunakan asam sitrat sebagai perekatnya telah dibuat. 

Perforasi pada bagian permukaan ditambahkan untuk meningkatkan penyerapan 

suara dari com-ply. Perforasi tersebut divariasikan dengan diameter lubang dan 

jarak antar lubang. 

 Panel com-ply penyerap suara dikarakterisasi sifat fisis dan mekanisnya 

mengacu kepada Japanese Industrial Standard (JIS) A 5908 2003 dan di uji daya 

serap suaranya mengacu kepada American Society for Testing and Materials 

(ASTM) C384 2004. Berdasarkan hasil karakterisasi, panel com-ply dengan 

diameter lubang 0.5 cm dengan jarak 3 cm memiliki nilai sifat fisis dan mekanis 

yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Pada uji daya serap suara, panel com-

ply dengan diameter lubang 0.5 cm dan jarak 1 cm memiliki nilai koefisien serap 

suara lebih tinggi (α = 0.43) daripada panel com-ply lainnya (α = 0.1 – 0.3). 

 

 

Kata kunci: asam sitrat, bambu betung, com-ply, penyerapan suara, venir sengon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

DIMAS TRIWIBOWO. Development of Comply Panels from Bamboo 

Particles and Sengon Veneer with Citric Acid Adhesive as Sound Absorbing 

Material. Supervised by YUSUF SUDO HADI and SUKMA SURYA KUSUMAH 

 

Noise is unwanted sound resulting from activities at a certain level and time. 

Efforts to reduce noise have become a concern for architects in designing and 

constructing a building. They use mineral fibers such as glass wool and rock wool 

to be used as sound-absorbing materials. However, the use of mineral fiber as a 

sound absorbing material in construction has problems because it is made of 

synthetic materials that cannot be renewed. Therefore, an alternative sound-

absorbing raw material is needed as a substitute for mineral fiber, namely the use 

of natural fibers such as bamboo. The sound-absorbing panel of the com-ply 

measuring 30 cm x 30 cm x 1.3 cm with a target density at the core of the com-ply 

of 0.50 g/cm3 consisting of sengon veneer on the face and betung bamboo particle 

board on the core using citric acid as adhesive has been made. Perforations on the 

surface are added to increase sound absorption from the com-ply. The perforations 

were varied with the diameter of the holes and the distance between the holes. 

The sound-absorbing com-ply panels were characterized by their physical and 

mechanical properties referring to the Japanese Industrial Standard (JIS) A 5908 

2003 and the sound absorption test referring to the American Society for Testing 

and Materials (ASTM) C384 2004. Based on the results of the characterization, the 

com-ply panels with a hole diameter of 0.5 cm with a distance of 3 cm has better 

physical and mechanical properties than the others. In the sound absorption test, the 

composite panel with a hole diameter of 0.5 cm and a distance of 1 cm had a higher 

sound absorption coefficient (α = 0.43) than the other composite panels (α = 0.1 – 

0.3). 
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