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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan Rahmat dan 

Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Praktikum 

Gelombang ini dengan baik dan tepat waktu. 

Diktat ini disusun sebagai buku panduan atau pegangan Praktikum 

Gelombang di lingkungan Jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

dengan materi yang telah disesuaikan dengan materi mata kuliah Gelombang. 

Metode dan dasar teori percobaan dalam buku petunjuk praktikum ini diperoleh 

dari buku manual eksperimen pada PHYWE dan ini merupakan edisi revisi 

kelima dengan diganti dua judul praktikum baru. 

Tujuan penyusunan petunjuk praktikum ini adalah untuk membantu para 

asisten dan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan praktikum dengan baik dan 

benar sekaligus untuk menambah wawasan terhadap teori yang telah didapatkan 

dalam perkuliahan serta membantu menambah ketrampilan mahasiswa dalam 

melakukan kerja di laboratorium. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh Laboran dan Kepala 

Laboratorium Fisika beserta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan 

buku petunjuk praktikum ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

untuk penyempurnaan buku petunjuk praktikum berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

Malang, Pebruari 2020 

         Penulis 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

Setiap praktikan yang melakukan praktikum Gelombang di Laboratorium 

Fisika Inti Atom, Jurusan Fisika, FSAINTEK, UIN MALIKI Malang diwajibkan 

mematuhi tata tertib berikut :  

1. Praktikan harus sudah siap menjalankan praktikum lima menit sebelum 

kegiatan praktikum dimulai. 
2. Pada saat melakukan praktikum diharuskan memakai jas praktikum.  
3. Setiap praktikan diharuskan membaca dengan teliti petunjuk praktikum yang 

akan dilakukan dan membuat ringkasan cara kerja praktikum (password 

masuk: judul, tujuan praktikum, landasan teori dan metodologi eksperimen) 

yang akan dilaksanakan pada saat itu.  

4. Mengisi log book penggunaan alat praktikum yang telah disediakan. 

5. Sebelum praktikum dimulai pada setiap awal praktikum akan didakan pre-tes. 

6. Laporan dibuat pada saat praktikum dan pada saat praktikum akan usai 

dimintakan persetujuan Asisten praktikum. 

7. Setiap selesai praktikum akan diadakan post-test. 

8. Setelah usai praktikum setiap kelompok bertanggung jawab terhadap 

keutuhan dan kebersihan alat-alat dan fasilitas kemudian mengisi buku log 

penggunaan alat-alat praktikum. 

9. Bagi praktikan yang berhalangan hadir diharuskan membuat surat ijin dan 

apabila sakit harus dilampiri surat keterangan dokter.  

10. Ketentuan yang belum tercantum dalam tata tertib ini apabila perlu akan 

ditentukan kemudian. 

 

 

 

 

 

 

 

PJ.Praktikum Gelombang 

                   Nurun Nayiroh, M.Si 
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GL-1 

GELOMBANG ULTRASONIK STASIONER, 

PENENTUAN PANJANG GELOMBANG 

 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini adalah: 

1. Untuk menentukan intensitas dari gelombang berdiri pada ultrasonik dengan 

menggerakkan unit penerima ultrasonik sepanjang arah perambatan. 

2. Untuk membuat plot grafik dari nilai perhitungan sebagai fungsi jarak 

3. Untuk menentukan panjang gelombang dari gelombang utrasonik. 

 

II. DASAR TEORI 

Ketika gelombang ultrasonik menumbuk dinding yang keras, kemudian 

direfleksikan tanpa kehilangan gelombang. Gelombang datang dan pantul 

mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama. Superposisi dari tekanan 

gelombang bunyi yang datang p1 dan tekanan gelombang bunyi pantul p2 

dihasilkan dari formasi gelombang berdiri p = p1 + p2 (prinsip superposisi). 

Agar tidak membuat perhitungan matematisnya rumit, gelombang datar 

diasumsikan sebagai aproksimasi pertama, yaitu kasus nyata pada gelombang 

lingkaran yang amplitudonya menurun dengan nilai resiprok pada jarak ini 

diabaikan.  

Jika d adalah jarak antara unit pemancar dan penerima ultrasonik, kemudian 

selama perlakuan di dalam ruang dan waktu dari tekanan suara datang p1 (x,t) dan 

gelombang pantul p2 (x,t) (lihat Gambar 1) kita dapatkan: 

��(�, �) = ��.���2� �
�

�

�

�
� 

��(�, �) = ��.���2� �
�

�
����

�
�                                                                                        (2.1) 

Hasil penambahan dari dua gelombang di atas adalah gelombang berdiri p(x,t). 

p(x,t) = p1(x,t) + p2(x,t) 

= 2��.���2� �
�

�

�

�
� ���2� �

�

�

�

�
�                                                 (2.2) 

Gelombang berdiri p(x,t) periodik terhadap ruang dan waktu. Posisi yang 

bergantung pada tekanan suara adalah selalu maksimum ketika fungsi cosinus 

menjadi 1, dengan kata lain ketika variasi 0, π, 2π, 3π,....dst. Ini adalah keadaan 

yang selalu terjadi, walaupun ketika x=d-½nλ (n=0, 1, 3,....). Amplitudo tekanan 

suara akan menjadi maksimal pada reflektor (x=d, n=0), di mana selalu ada 

osilasi atau pergeseran tekanan node dan anti node disini. Hal ini juga 

menjelaskan bahwa jarak antara tekanan maksimum gelombang berdiri adalah λ/2. 

Pada saat maksima, amplitudo tekanan gelombang berdiri merupakan dua 

kali dari gelombang tunggal. Ketika fungsi cosinus nol, kemudian amplitudo 
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tekanan suara juga nol, maka akan terjadi osilasi tekanan anti-node atau node pada 

posisi ketika x=d-1/4(2n+1) λ; n=0, 1, 2, 3,....Jarak antara kisaran tekanan anti-

node atau tekanan node adalah Δx=½ λ.  

 

 
Gambar 1. Diagram yang menunjukkan posisi komponen. 

(t=transmitter, r=receiver, sc=screen) 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat  dan Bahan Percobaan 

Adapun alat-alat yang digunakan pada percobaan ini antara lain: 

1. Ultrasonic unit      : 1 buah 

2. Power supply untuk ultrasonic unit, 5 VDC, 12 W : 1 buah 

3. Transmiter ultrasonik pada gagang   : 1 buah 

4. Receiver ultrasonik pada gagang    : 1 buah 

5. Multimeter digital     : 1 buah 

6. Bangku optik, l = 60 cm     : 1 buah 

7. Kaki bangku optik     : 2 buah 

8. Bantalan slide pada bangku optik, h=80 mm  : 1 buah 

9. Bantalan slide pada bangku optik, h=30 mm  : 2 buah 

10. Alat slide/luncur (sliding device), horisontal   : 1 buah 

11. Lengan ayun      : 1 buah 

12. Layar logam, 30 cm x 30 cm    : 1 buah 

13. Kabel penghubung, l=50 cm, warna merah  : 1 buah 

14. Kabel penghubung, l=50 cm, warna biru   : 1 buah 

 

 
 

Gambar 1. Rangkaian alat percobaan 
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B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 

1, amati Gambar 2 untuk ilustrasi yang lebih jelas untuk jarak antara 

komponennya. 

2. Atur unit transmitter dan receiver dengan ketinggian yang sama. 

Transmitter berhadapan dengan layar, sedangkan receiver tegak lurus 

terhadap layar pada jarak kira-kira 5 cm dari layar. 

3. Atur jarak antara transmitter dan receiver sekitar 25-30 cm. 

4. Sambungkan Transmitter ultarsonik ke soket TR1 pada unit ultrasonik 

dan operasikan unit pada mode “Con”. 

5. Sambungkan receiver ultrasonik ke soket BNC sebelah kiri (utamakan ke 

amplifier). 

6. Sambungkan sinyal yang diterima ke keluaran analog pada multimeter 

digital. Untuk meyakinkan keselarasan antara sinyal masukan dan sinyal 

keluaran analog, hindari pengoperasian amplifier pada daerah yang tidak 

aman (pastikan indikator “OVL” tidak menyala). 

7. Jika lampu dioda “OVL” menyala, maka kurangi amplitudo transmitter 

atau penguatan input. 

8. Gunakan alat penggeser untuk menggerakkan receiver ke depan 

transmitter dengan step 0,2 mm. 

9. Ukurlah tegangan U receiver pada setiap step. 

 

C. Tabel  Data Percobaan 

Tabel data percobaan dibuat seperti berikut: 

No. d (mm) U (volt) 

1.   

   

   
   
   
dst..   

 

Buatlah plot grafik hubungan antara d (mm) dan U (Volt) dan carilah tekanan 

anti-node dan tekanan node dari plot tersebut. Kemudian buatlah tabel seperti 

di bawah ini: 

No. Tekanan anti-node 

(d-x)/mm 
Δ(d-x)/mm Tekanan node 

(d-x)/mm 
Δ(d-x)/mm 

1.     

2.     

     

dst     
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Panjang gelombang dari gelombang berdiri (λst) didapatkan dari rata-rata nilai 

Δ(d-x) pada tekanan anti-node dan tekanan node. Dari hubungan 2 λst= λ, kita 

akan dapatkan panjang gelombang pada gelombang berdiri (λst) 
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GL-2 

PENYERAPAN GELOMBANG ULTRASONIK DI UDARA 

 

I. TUJUAN  

Adapun tujuan dilakukan praktikum ini, adalah: 

1. Untuk mengukur intensitas bunyi sebagai fungsi jarak sumber bunyi dengan 

cara menggerakkan receiver ultrasonik sepanjang arah rambatan gelombang 

bunyi. 

2. Untuk membuat plot grafik linear dan logaritma dari nilai intensitas bunyi 

sebagai fungsi jarak. 

3. Untuk mengetahui hukum absorpsi (penyerapan) dan menentukan koefisien 

absorpsi. 

4. Untuk membuktikan bahwa gelombang yang teremisi adalah gelombang bulat 

yang mendekati transmitter. 

 

II. DASAR TEORI 

 Gelombang bunyi longitudinal membutuhkan suatu medium untuk merambat, 

sebaliknya, gelombang elektromagnetik transversal dapat merambat pada ruang 

hampa udara (vakum). 

 Sebagai contoh, seharusnya diafragma loudspeaker bergetar dengan  

frekuensi f kemudian partikel udara yang ada di depannya akan ikut bergetar 

dengan frekuensai yang sama. Perpindahan partikel secara periodik akan 

menyebabkan densitas udara dan tekanan udara berubah secara periodik pada 

suatu titik (tekanan bunyi bolak-balik). Partikel yang dipindahkan akan 

mengalami tumbukan (momentum) dengan partikel didekatnya. Semua partikel 

akan bergetar di sekitar titik konstan saat terjadi perubahan momentum, hal ini 

yang dinamakan gelombang bunyi. Selanjutnya proses transmisi tidak terjadi 

tanpa kehilangan energi, sebaliknya, semakin besar jarak dari sumber, tekanan 

udara menjadi lebih kecil (lemah). Hal ini di sebabkan oleh gesekan di udara dan 

peningkatan temperatur antara posisi kompresi (temperatur tinggi) dan posisi 

penghalusan (temperatur rendah). 

Dengan gelombang bunyi datar, hukum penyerapan (absorbs) pada proses 

pelemahan tekanan bunyi p adalah : 

 

 p(x) = p (0) ����    (1) 

 

di mana p(0) adalah amplitudo awal dan p(x) adalah amplitudo pada jarak x dan a 

adalah koefisien absorbsi yang mempunyai titik konstan di bawah kondisi konstan 

dan bergantung terhadap frekuensi, temperatur, derajat kebebasan dari 

atom/molekul gas dan juga kelembaban relatifnya. Jika I(x) ≈ ��  adalah benar 

besarnya intensitas bunyi, maka intensitas bunyi dapat diberikan pada persamaan : 

I(x) = I(0) �����       (2)  
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Ketika gelombang yang diemisikan oleh gelombang bunyi adalah gelombang 

sferis dan bukan gelombang datar, dan ketika energy bunyi diradiasikan pada 

daerah sferis sebanding dengan  �� . Intensitas bunyi I yang bekerja pada tiap 

daerah (luasan) dapat diubah menjadi  
�

��
 . 

  Pada eksperimen ini, hanya tekanan bunyi yang diukur, bukan intensitas 

bunyi. Hal tersebut sebanding dengan kuadrat jarak tekanan bunyi alternating   (I≈ 

��). Penurunan terjadi secara terus menerus pada tekanan bunyi  
�

�
 , sebagaimana 

dijelaskan di depan. 

Pada jarak yang lebih besar, gelombang sferis dapat disumsikan kira-kira 

mendekati (seperti)  gelombang datar. 

  Dapat diketahui bahwa daerah pada jangkauan jauh (x > 0,7 m) dengan 

akurasi yang baik di bawah kondisi eksperimen (f = 40 kHz, T =20 C dan 50% 

kelembaban relatifnya), nilai yang terukur berada pada garis lurus dengan 

kemiringan : 

∝ = 
�� ��  . �� ��

�����
 = 1,3 m��  (3) 

 

Pada pengubahan satuan desibel, digunakan cara yang sama sehingga didapatkan 

pelemahan L :  

L = 20 log
�

��
 = 10 

�

��
  (4) 

 Sebaliknya untuk jarak dekat, x < 0,7m , penurunan intensitas tidak dapat 

dijelaskan dengan hanya absorbsi udara saja. 

  Ketika diasumsikan bahwa gelombang sferis dihasilkan dari sumber bunyi 

dan penyerapan udara pada jarak yang sangat pendek diabaikan, maka intensitas 

akan mengalami reduksi sebesar  
�

�
 . Semakin dekat dengan sumber, perambatan 

gelombang sferis berpengaruh terhadap penurunan intensitas. Gelombang sferis 

yang melalui jarak lebih jauh diasumsikan sebagai gelombang datar dan 

pelemahannya dapat menunjukkan ciri-ciri absorbsi udara. 

 

III. METODE PERCOBAAN  

A. Alat Percobaan  

 Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain: 

1. Ultrasonic Unit      1 buah 

2. Power supply untuk ultrasonic unit, 5 VCD, 12 W 1 buah 

3. Ultrasonic transmitter on stem    1 buah 

4. Ultrasonic receiver on stem    1 buah 

5. Digital multimeter     1 buah 

6. Bangku optik, ℓ = 150cm     1 buah 

7. Dasar kaki untuk bangku optik    2 buah 

8. Bantalan slide pada bangku optik,h = 80mm  2 buah 
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9. Kabel penghubung, ℓ = 50cm, merah   1 buah 

10. Kabel penghubung, ℓ = 50cm, biru   1 buah 

 

 
 

Gambar 1. Rangkaian percobaan 

 

 

B. Langkah Percobaan  

1. Rangkailah alat percobaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 

dengan mengatur transmitter dan receiver memiliki ketinggian yang sama 

pada bangku optik. 

2. Sambungkan transmitter (diujung bangku optik) dengan soket dioda TR1 

pada unit ultrasonik dan operasikan pada mode “Con”. 

3. Sambungkan receiver ke sebelah kiri soket BNC (utamakan ke amplifier). 

4. Sambungkan sinyal yang diterima ke keluaran analog pada multimeter 

digital untuk menampilkan penguatan dan perbaikan sinyal. 

5. Untuk memastikan kesesuaian antara sinyal masukan dan keluaran analog, 

hindari pengoperasiaan amplifier pada daerah saturasi (batas daya). Jika 

hal tersebut terjadi dan indikator diode “OVL” menyala maka kurangi 

amplitudo transmisi atau masukan penguatan. 

Pengukuran terdiri dari 2 macam.  

1) Pengukuran pertama adalah pengujian penyerapan gelombang 

ultrasonik di udara (pengukuran medan jauh), mulailah pengukuran 

pada jarak x antara transmitter dan receiver (x = 40cm), kemudian 

tambahkan jaraknya dengan step/interval ( 5-10cm). 

2) Pengukuran kedua adalah menguji karakteristik gelombang sferis 

(bulat) dari gelombang teremisi (pengukuran medan dekat), mulailah 

pengukuran pada jarak 10 cm antara transmitter dan receiver, 

kemudian tingkatkan jaraknya sampai 40 cm secara bertahap dengan 

interval 2 cm. 
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6. Atur sinyal yang diterima dengan tegangan maksimum 3,3 - 3,4 V pada 

setiap awal pengukuran.  

7. Buatlah plot-plot grafik linear dan logaritma dari nilai intensitas bunyi 

sebagai fungsi jarak. 

 

C. Tabel Data Percobaan 

        Pengukuran pertama: 

x (cm) U (Volt) Ln U 
40   
45   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

     Pengukuran kedua: 

x (cm) U (Volt) 1/x (cm-1) 
10   
12   
   
   
   
dst.   
   
   
   
   
   
40   
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GL-3 

DIFRAKSI ULTRASONIK OLEH TEPIAN/GARIS LURUS 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk: 

1. Menentukan distribusi intensitas gelombang ultrasonik yang terdifraksi pada 

tepi lurus sebagai fungsi jarak melintang dari tepi. 

2. Membandingkan posisi maxima dan minima yang ditemukan pada 

eksperimen dengan nilai ekspektasi secara teoritis. 

3. Menentukan distribusi intensitas gelombang ultrasonik tanpa tepian lurus.. 

 

II. DASAR TEORI 

Kita tidak dapat menerapkan difraksi Frauenhofer pada kasus difraksi 

gelombang pada tepian, saat gelombang di titik yang diamati datang dari berbagai 

arah. Menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan teori difraksi Fresnel 

secara matematis sangat rumit dan di luar lingkup pekerjaan di level ini. Namun 

dimungkinkan dapat menggunakan perkiraan berikut sebagai pendekatan untuk 

mengevaluasi hasil eksperimen. Gambar 1 menunjukkan gelombang bidang yang 

bergerak ke arah tepian. 

 

 
Gambar 1. Diagram difraksi pada sebuah tepian. 

 

Menurut prinsip Huygens, tepian yang mengganggu adalah sebuah sumber 

titik gelombang terhambur yang melewati daerah gelap, tetapi dengan intensitas 

menurun. Dalam jangkauan transmisi, gelombang yang terhambur berinterferensi 

dengan gelombang primer yang tidak terganggu berturut-turut. 

Saat memindahkan posisi yang diamati melintang ke tepian pada arah x 

positif, intensitas gelombang yang tidak terganggu tetap konstan, tetapi 

gelombang yang terhambur berkurang. Superposisi dari dua gelombang 

menghasilkan pembentukan intensitas maxima dan minima yang melemah dengan 

meningkatnya jarak melintang dari tepi. 
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Interferensi konstruktif pada posisi x yang diamati terjadi ketika perbedaan 

lintasan antara dua deretan gelombang adalah seluruh jumlah panjang gelombang 

λ. Ketika r0 adalah jarak bidang yang diamati dari tepian, dan l adalah jarak posisi 

yang diamati dari tepian (lihat Gambar 2), maka berikut ini berlaku untuk 

interferensi konstruktif pada posisi x yang diamati: 

�� = � �� = ���
� ��;        � = 1,2,3 … … …                   (1) 

 

Dengan menggunakan n2λ2 kita peroleh posisi intensitas maksimum berikut: 

����� = �2����                       (2) 

 

 
Gambar 2. Geometri untuk menentukan perbedaan lintasan antara gelombang primer 

dan sekunder. 

 

Interferensi destruktif terjadi, ketika perbedaan lintasan (l-r0) adalah kelipatan 

bilangan ganjil λ/2. Untuk nilai n kecil dan r0 >> l berikut ini secara analogi valid 

untuk posisi x pada intensitas minimum: 

�������� = �(2� + 1)���      (3) 

Transmiter beroperasi pada frekuensi f = 40 kHz. Itu mengikuti pada c = f · λ 

(c = 343,4 ms-1 pada T = 20°C) dimana panjang gelombang ultrasonik λ =  0,858 

cm. 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan Percobaan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain: 

11. Unit ultrasonik      1 buah 

12. Power supply untuk ultrasonic unit, 5 VCD, 12 W 1 buah 

13. Transmitter ultrasonik pada batang   1 buah 

14. Receiver ultrasonik pada batang    1 buah 

15. Digital multimeter     1 buah 

16. Bangku optik,  l = 60cm     1 buah 

17. Alas kaki untuk bangku optik    2 buah 

18. Bantalan geser pada bangku optik,h = 80mm  1 buah 

19. Layar logam, 30x30 cm     2 buah 

20. Barrel base “PASS”     1 buah 
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21. Alas kakitiga      1 buah 

22. Batang pendukung “PASS”, l=40 cm   1 buah 

23. Klem sudut kanan     2 buah 

24. Pipa tegak       1 buah 

25. Pita pengukur      1 buah 

26. Kabel penghubung,  = 50cm, merah   1 buah 

27. Kabel penghubung,  = 50cm, biru   1 buah 
 

 

 
 
Gambar 3. Rangkaian alat percobaan difraksi gelombang ultrasonik oleh tepian lurus. 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Siapkan percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Diagram pada 

Gambar 3 memberikan informasi tambahan mengenai jarak geometris 

komponen (Gambar 4a: Rancangan; Gambar 4b:tampak samping). Sumbu 

pemancar T, penerima R dan ujung harus dalam satu baris. Untuk mengatur 

tepian, pasang dua layar logam sehingga tidak ada celah di antara mereka 

atau meja eksperimen.  

2. Periksa bahwa pemancar dan penerima berada pada ketinggian yang sama. 
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Gambar 4. Diagram susunan komponen. 

 

3. Sambungkan pemancar (transmitter) ke soket dioda TR1 pada unit 

ultrasonik dan operasikan dalam mode kontinu “Con”.  

4. Hubungkan penerima (receiver) ke soket BNC kiri (di depan amplifier). 

Lalu hubungkan ke keluaran  multimeter digital untuk tampilan sinyal yang 

diterima setelah amplifikasi dan pembetulan. 

5. Hindari mengoperasikan amplifier di kisaran saturasi untuk memastikan 

proporsionalitas antara sinyal input dan sinyal output analog. Jika terjadi 

kasus seperti itu dan lampu diode "OVL" menyala, kurangi amplitudo 

pemancar atau masukan amplifikasi. 

6. Catat kedua seri pengukuran: Seri pengukuran 1 dengan difraksi tepi lurus; 

seri pengukuran ke 2 difraksi tanpa tepi lurus (lepaskan pengaturan layar 

logam untuk ini). 

7. Untuk merekam seri pengukuran 1, geser receiver sejajar pada lembaran tepi 

dengan tiap step Δx = 0,5 cm ke luar area yang diarsir (dan step x = 1 cm 

di dalam area yang diarsir) dan rekam tegangan U penerima yang sesuai. 

8. Untuk menentukan intensitas tanpa difraksi tepian lurus, step x = 1,0 cm 

dapat digunakan di seluruh pengukuran 

 

Catatan:  

Sebagai aturan, interferensi ke bidang pengukuran karena suara sulit dihindari. 

Untuk menjaga agar interferensi sekecil mungkin, jangan lakukan percobaan di 

ruangan sempit, dan jangan lakukan percobaan di sekitar permukaan pantulan 

(dinding, lemari dll.)  
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C. Tabel Data Percobaan  

 

 Maksimum Minimum 
 Eksperimen Teori Eksperimen Teori 

n xEks (cm) xteori 
(cm) 

xeks/xteori xEks (cm) xteori 
(cm) 

xeks/xteori 

1       
2       
3       
4       
..       
..       

dst       
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GL - 4 
KECEPATAN SUARA DI UDARA DENGAN COBRA3 

 

I.   TUJUAN   

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kecepatan suara di udara. 

 

II.  DASAR TEORI 

 Gelombang adalah suatu usikan atau gangguan dari sumber getar yang 

merambat tanpa disertai perpindahan partikelnya. Salah satu jenis gelombang 

berdasarkan arah rambat dan arah getarnya adalah gelombang longitudinal. 

Gelombang longitudinal adalah osilasi atau getaran yang bergerak dalam media 

secara paralel atau sejajar ke arah getaran. Gelombang longitudinal juga dapat 

diartikan sebagai gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah 

rambatan. Artinya arah gerakan medium gelombang sama atau berlawanan arah 

dengan perambatan gelombang. 

 Salah satu contoh gelombang longitudinal adalah gelombang suara di udara, 

misalnya jika kita sedang menyentuh loudspeaker yang sedang berbunyi, semakin 

besar volume lagu yang diputar, semakin keras loudspeaker bergetar. Kalau 

diperhatikan seksama, loudspeaker tersebut bergetar maju mundur. Dalam hal ini 

loudspeaker berfungsi sebagai sumber gelombang bunyi dan memancarkan 

gelombang suara (gelombang longitudinal). 

  Kecepatan suara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kecepatan 

gelombang suara yang melalui medium elastis. Kecepatan ini dapat berbeda 

tergantung medium yang dilewati (misalnya suara lebih cepat melalui udara dari 

pada air). Namun istilah ini lebih banyak digunakan untuk kecepatan suara di 

udara. 

 Bunyi atau suara adalah kompresi mekanika atau gelombang longitudinal 

yang merambat melalui medium atau zat perantara yang berupa zat cair, padat, 

dan gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat di dalam air, batu bara, atau 

udara. Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi 

suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau 

frekuensi yang diukur dalam Hertz (Hz) dan amplitudo atau kenyaringan bunyi 

dengan pengukuran diesebel. 

 Manusia mendengar gelombang bunyi, yaitu getaran di udara atau medium 

lain sampai ke gendang telinga manusia. Batas frekuensi bunyi yang dapat 

didengar oleh telinga manusia kira-kira dari 20Hz-20kHz pada amplitudo umum 

dengan berbagai variasi dalam kurva responnya. Suara di atas 20 kHz disebut 

ultrasonik dan di bawah 20 Hz infrasonik. 

 Bunyi merambat lebih lambat jika suhu dan tekanan udara lebih rendah. Di 

udara tipis dan dingin pada ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1000 

km/jam. di air, kecepatannya 5.400 km/jam, jauh lebih cepat dari pada di udara. 

Rumus mencari cepat rambat bunyi adalah: 
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v = s/t   (m/s) 

 Dalam literatur salah seorang menemukan nilai untuk kecepatan suara pada 

suhu 00C: c0 = 331.8 m/s, dengan ketergantungan suhu yang diberikan sebagai 

berikut: 

 
Ketika pengukuran yang ditunjukkan disini dilakukan, suhu ambiennya adalah 

180C. Kecepatan suara pada temperatur ini terhitung c = 342.6 m/s 

  

III.  METODE PERCOBAAN   

A. Alat dan Bahan Percobaan   

1. Cobra3 Basic Unit      12150.00  1 buah 

2. Power supply, 12 V     12151.99  1 buah 

3. Kabel data RS232      14602.00  1 buah 

4. Software Cobra3 Timer / Counter    14511.61  1 buah 

5. Microphone dengan amplifier   03543.00  1 buah 

6. Baterei, 9 V, 6 F 22 DIN 40871    07496.10  1 buah 

7. Batang pendukung dengan lubang, l = 100 mm  02036.00  2 buah 

8. Support       09906.00  1 buah 

9. Barrel base, -Pass-      02006.55  2 buah 

10. Pita pengukur, l = 2 m     09936.00  1 buah 

11. Kabel penghubung, l = 75 cm, merah   07362.01  1 buah 

12. Kabel penghubung, l = 75 cm, biru   07362.04  1 buah 

13. Kabel penghubung, l = 25 cm, 32 A, merah  07360.01  1 buah 

14. Kabel penghubung, l = 25 cm, 32 A, biru   07360.04  1 buah 

15. PC, Windows® 95 atau yang lebih tinggi    1 buah 

 

 

Gambar 1. Pengaturan alat percobaan kecepatan suara di udara dengan Cobra3. 
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Gambar 2. Diagram rangkaian Cobra3. 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan berdasarkan Gambar 1 dan 2. 

2. Sambungkan micropon amplifier ke stop kontak “Stop” dan ke stopkontak 

“Ground/Earth” pada Timer 1. 

3. Mulailah program “Timer/Counter” dan atur parameter-parameter untuk 

pengukuran frekuensi berdasarkan Gambar 3. 

4. Untuk menghasilkan pulsa suara dengan cara memukulkan dua batang logam 

yang berlawanan dengan yang lain. Dengan melakukan ini, kontak listrik 

secara simultan tertutup; ini awal Timer 1. Setelah suara berjalan pada jarak s, 

pulsa suara disampaikan oleh mikropon; dalam  arti, Timer 1 dihentikan. Satu 

perolehan suara melintas pada waktu t atau juga dapat diartikan kecepatan 

suara v = s / t jika jarak telah dimasukkan (lihat Gambar 3). 

5. Pastikan bahwa pulsa suara yang dihasilkan kira-kira memiliki ketinggian 

yang sama dengan posisi mikropon agar memastikan bahwa jarak horisontal 

antara sumber suara dan mikropon dalam realitanya memiliki jarak di mana 

pulsa suara harus berjalan. 

6. Jarak s adalah jarak dari depan sisi pentolan mikropon ke sisi klem batang 

logam di muka mikropon. 

7. Ketukkan batang logam dengan bebas pada sisi batang yang terjepit yang 

mukanya menjauh dari mikropon. Berikutnya, kecepatan yang terukur dapat 

dibaca dan timer dihentikan.  

8. Ulangi pengukuran beberapa kali untuk variasi jarak sumber suara mikropon, 

dan bandingkan dengan nilai terukur. 
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Gambar 3. Parameter-parameter pengukuran. 

C. Tabel Data Percobaan 

No. s (m) t (s) vteori (m/s) veksp. (m/s) 

1     

2     

3     

4     

     

     

     

dst.     

 

 

 

 



Buku Petunjuk Praktikum Gelombang T.A 2019-2020  22 
 

 

GL-5 

FREKUENSI RESONANSI DARI RESONATOR HELMHOTZ 

MENGGUNAKAN COBRA3 

I. TUJUAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk menentukan frekuensi 

resonansi yang berbeda-beda pada resonator yang bergantung pada volume. 

 

II. DASAR TEORI 

Resonansi Helmholtz adalah peristiwa resonansi udara dalam satu rongga. 

Resonator tersebut terdiri dari suatu badan yang berbentuk bola dengan satu 

volume udara  dengan sebuah leher. Salah satu contoh peristiwa resonansi 

Helmholtz adalah bunyi yang diciptakan ketika satu hembusan melintasi puncak 

satu botol kosong. Ketika udara masuk ke dalam suatu rongga, tekanan di dalam 

meningkat gaya luar yang menekan udara menghilang, udara di bagian dalam 

akan mengalir keluar. Udara yang mengalir keluar akan mengimbangi udara 

yang ada di dalam leher. Proses ini akan berulang dengan besar tekanan yang 

berubah semakin menurun. Efek ini sama seperti suatu massa yang dihubungkan 

dengan sebuah pegas. Udara yang berada dalam rongga berlaku sebagai sebuah 

pegas dan udara yang berada dalam leher. 

Resonator yang berisi udara identik dengan sebuah massa, sebuah rongga 

yang yang lebih besar dengan volume udara yang lebih banyak akan membuat 

suatu pegas menjadi lebih lemah dan sebaliknya. Udara dalam leher yang 

berfungsi sebagai suatu massa, karena sedang bergerak maka pada massa terjadi 

suatu momentum. Apabila leher semakin panjang akan membuat massa lebih 

besar demikian sebaliknya. Diameter leher sangat berkaitan dengan massa udara 

dalam leher dan volume udara dalam rongga. Diameter yang terlalu kecil akan 

mempersempit aliran udara sedangkan diameter yang terlalu besar akan 

mengurangi momentum udara dalam leher. 

Frekuensi resonansi Helmholtz resonator tergantung pada volumenya. 

Fungsi dari Helmholtz resonator adalah digunakan untuk mengurangi bunyi 

yang tidak diinginkan, dengan membangun resonator yang dirancang sesuai 

dengan frekuensi yang ingin dihapus, biasanya digunakan dalam gelombang 

dengan frekuensi yang rendah. Adapun persamaan frekuensi resonansi dalam hal 

ini adalah: 

� =
�

�� �
���

���
�

�
����

.
�

�
     (1) 

di mana c adalah kecepatan suara, l panjang tabung, r diameter  tabung, dan V 

volume tubuh berongga yang terpasang pada tabung.  



Buku Petunjuk Praktikum Gelombang T.A 2019-2020  23 
 

Dengan menggunakan nilai numerik berikut untuk labu 1000 ml: 

c = 343 m / s 

r = 0,023 m 

l = 0,085 m 

V = 10,23 · 10-4 m3 

frekuensi resonansi dari labu bulat yang bagian bawahnya kosong dihitung 

menjadi 199 Hz, dan frekuensi resonansi dari labu yang setengah penuh dengan 

air adalah 280 Hz. Perbandingan dua frekuensi resonansi menegaskan bahwa 

frekuensi berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari volume tubuh berongga. 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Cobra3 BASIC-UNIT     12150.00  1 

2. Power supply, 12 V     12151.99  1 

3. Kabel data RS232    14602.00  1 

4. Software Cobra3 Frequency Analysis  14514.61  1 

5. Mikropon dengan amplifier    03543.00  1 

6. Baterei kotak, 9 V, 6 F 22 DIN 40871   07496.10  1 

7. Pipa kaca, l = 300 mm, d = 12 mm   45126.01  1 

8. Alas kaki tiga -PASS-     02002.55  1 

9. Batang pendukung, l = 50 cm, round   02032.00  1 

10. Klem universal      37715.00  2 

11. Penjepit       02043.00  2 

12. Pita ukur, l = 2 m     09936.00  1 

13. Labu ukur, 1000 ml    36050.00  1 

14. Labu ukur, 100 ml    36046.00  1 

15. Kabel penghubung, l = 50 cm, biru   07361.04  1 

16. Kabel penghubung, l = 50 cm, merah   07361.01 1 

17. PC, WindowsR95 atau lebih tinggi    1 
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Gambar 1.  Rangkaian alat untuk mencari karakteristik osilasi pada resonator berongga. 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan sesuai dengan Gambar 1. Probe suara 

diperpanjang melalui tabung kaca dan harus berada di ketiga atas putaran 

bagian dari labu bulat. 

2. Aktifkan modul program “ Frequency Analysis “. Lalu tekan “ Start a 

New Measurement”. 

3. Atur parameter pengukuran sesuai dengan Gambar. 2; sesuaikan 

amplifikasi mikrofon pada tingkat intermediet. 

4. Dalam percobaan ini diinginkan suara bising disekitar. Jika di ruangan 

terlalu tenang, tidak ada sinyal yang dapat direkam. 

5. Tentukan posisi frekuensi resonansi dari labu, yang hanya diisi dengan 

udara (ukur frekuensinya dari gmabar spektrum). 

6. Ulangi percobaan setelah bagian bulat dari labu setelah diisi dengan 

setengah penuh air. 

7. Untuk tujuan perbandingan, lakukan pengukuran lagi seperti langkah-

langkah di atas untuk labu bulat 100 ml. 

 

 
 
Gambar 2.  Sinyal waktu, spektrum dan pengaturan parameter untuk pengukuran pada 

labu bulat 1000 ml yang kosong 

Keterangan: 

Jika tingkat kebisingan ambient selama pengukuran terlalu lemah, maka 

dapat menghasilkan suara yang tepat dengan cara yang sederhana ini, 

misalnya, cukup untuk menggosok dua lembar kertas pasir bersama-sama. 

Bila menggunakan labu 100 ml, probe suara harus dimasukkan ke dalam 
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labu tanpa tabung kaca, karena tabung kaca dapat mempengaruhi panjang 

resonansi. 

Untuk melakukan analisis kuantitatif, jumlah air yang akan dimasukkan 

dalam labu harus ditimbang atau ditentukan dengan gelas ukur. 
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Sistematika Laporan Praktikum 

 

JUDUL PRAKTIKUM 

A. TUJUAN 
B. METODOLOGI  
1.1 Alat dan Bahan 
1.2 Gambar Percobaan 
1.3 Langkah Percobaan (langkah pengambilan data) 
C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1.1 Data Hasil Percobaan 
1.2 Perhitungan 
1.3 Pembahasan 
D. DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 
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Format lampiran laporan sementara 

LAPORAN SEMENTARA 
PRKTIKUM GELOMBANG 

Judul percobaan:……………………… 

 

Berisi Tabel data hasil percobaan dan kesimpulan data sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Asisten Praktikum 

 

 

            

                                    (                                 )  

 

 

 

 

 

 



Buku Petunjuk Praktikum Gelombang T.A 2019-2020  28 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Manual on PHYWE : Physics Laboratory Experiment. Jerman: PHYWE Systeme 

GmbH & Co. KG · D-37070 Göttingen  

1. LEP 1.5.03-11 Velocity of sound in air with Cobra3 

2. LEP 1.5.08-11 Resonance frequencies of Helmholtz resonators with Cobra3. 

3. LEP 1.5.13-00 Stationary ultrasonic waves, determination of wavelength. 

4. LEP 1.5.14-00 Absorption of ultrasonic in air. 

5. LEP 1.5.23-00 Ultrasonic diffraction by a straight edge  

Giancoli, DouglasC., 2001, Fisika Jilid I (terjemahan), Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

Halliday dan Resnick, 1991, Fisika Jilid I, Terjemahan, Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

Tipler, P.A., 1998, Fisika untuk Sains dan Teknik Jilid I (terjemahan), Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

Young, Hugh D. & Freedman, Roger A., 2002, Fisika Universitas (terjemahan), 

Jakarta: penerbit Erlangga. 

 

 


