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ABSTRAK
Pengujian Efek Doppler dari sumber bunyi bergerak lurus telah dilakukan dengan Sistem Multimedia
Based Laboratory (MBL). Sumber bunyi berasal dari klakson mobil yang bergerak lurus dalam bentuk
rekaman video. Kecepatan sumber bunyi diperoleh dari hasil analisis video terhadap rekaman gerak mobil
dengan software Tracker, sedangkan frekuensi bunyi ketika sumber mendekati dan mejauhi pendengar
diperoleh dari hasil analisis rekaman bunyi klakson dengan software Auadcity dan Overtone Analyzer. Hasil
pengujian Efek Doppler menunjukkan bahwa nilai eksperimental memiliki tingkat kesesuaian yang baik
dengan nilai prediksi teoritisnya, dengan ralat relatif sebesar 0,85 %.
Kata Kunci : Eksperimen Efek Doppler, Multimedia Based Laboratory.
PENDAHULUAN
Gejala Efek Doppler (Doppler Effect)
adalah gejala perbedaan frekuensi gelombang
yang diterima oleh pengamat terhadap frekuensi
gelombang yang dipancarkan oleh sumber, ketika
terdapat gerak relatif antara penerima/pengamat
dengan sumber gelombang. Gejala ini akan
termati misalnya bila mobil membunyikan klakson.
Nada klakson akan terdengar meninggi ketika
mobil mendekati pendengar dan menurun ketika
mobil melewati pendengar. Gejala ini pertama kali
dijelaskan oleh ilmuwan Austria yaitu Chritian
Doppler pada abad ke-19, sehingga dinamakan
Efek Doppler. Efek serupa terjadi pula pada
gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan
gelombang radio [1].
Gejala Efek Doppler merupakan salah satu
gejala penting dalam fisika dan memiliki
penerapan sangat luas, diantaranya dalam
pengukuran tak merusak (non destructive) dan
tak kontak (contactless) dengan objek misalnya
dalam bidang transportasi untuk mendeteksi
kelajuan tinggi mobil. Dalam bidang medis,
metode ini diaplikasikan untuk mendeteksi
kelajuan aliran darah [2]. Aplikasi Efek Doppler
untuk gelombang radio adalah alat radar pada
mobil polisi untuk mengukur laju mobil.
Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan
oleh alat radar direfleksikan dari sebuah mobil
yang bergerak yang bertindak sumber bergerak.
Efek Doppler untuk gelombang elektromagnetik,
termasuk cahaya tampak, penting dalam
astronomi, yaitu dapat mengamati laju pergerakan

bintang dalam galaksi. Cahaya dari kebanyakan
galaksi bergeser menuju panjang gelombang
yang lebih besar atau ujung merah dari spektrum
tampak, yang dinamakan pergeseran merah (red
shift). Hal ini dinyatakan sebagai pergeseran
Doppler yang diakibatkan oleh gerak galaksi yang
menjauhi bumi [1].
Untuk menganalisis Efek Doppler pada
bunyi dilakukan dengan mencari hubungan antara
pergeseran frekuensi, kecepatan sumber dan
pendengar relatif terhadap medium (biasanya
udara). Untuk menyederhanakan persoalan akan
ditinjau kasus khusus yaitu kecepatan sumber
dan pendengar terletak sepanjang garis lurus
yang menghubungkan keduanya. Misalkan fs
adalah frekuensi bunyi sumber, vS dan vp adalah
kecepatan sepanjang garis yang masing-masing
untuk sumber dan pendengar, relatif terhadap
medium. Untuk pendengar yang bergerak,
frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar fp
adalah:

fp =

v + vp

λ
v + vp
fp =
v / fs

(1)
(2)

dalam hal ini v adalah kecepatan rambat bunyi di
medium. Seorang pendengar yang bergerak
menuju sumber vp>0 sehingga mendengar bunyi
dengan frekuensi yang lebih tinggi. Seorang
pendengan yang bergerak menjauhi sumber vp<0,
sehingga mendengar bunyi dengan frekuensi

yang lebih
h rendah [1]. Untuk kasus
s sumber bun
nyi
dan pen
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atif
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Tanda sebelah atas be
erlaku jika sumber dan/ata
au
pengamatt saling mend
dekat, tanda sebelah
s
bawa
ah
berlaku jikka mereka sa
aling menjauh [3].
Dalam makalah ini disajikan pengujian
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Sehingga dari persam
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METODE PENELITIAN
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Bahan dan peralatan
p
mu
ultimedia yan
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n dalam pen
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eo (CarHorrnDoppler.mov)
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M, Speaker Active. (Gamba
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dio
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Gambar 2. Perrangkat keras
s eksperimen dengan
softtware Trackker, Audacitty, dan
Ove
ertone Analyzzer
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Gambar 3. Hasil rekaman bunyi klaksson oleh
Au
udacity

ketika mobil mendekati pendengar melalui
menu Analyze submenu Plot Spectrum
sehingga diperoleh hasil sebagaimana gambar 7. Hasil anaisis yang sama pada rekaman
audio klakson ketika mobil menjauhi
pendengar sebagaimana gambar 8.

Gambar 4. Hasil rekaman bunyi klakson dan
tampilan spectrogram oleh Overtone Analyzer
2. Melakukan
analisis
video
pada
file
CarHornDoppler.mov
dengan
software
Tracker untuk menentukan kecepatan gerak
mobil (sumber bunyi). Hasil yang diperoleh
sebagaimana gambar 5, dengan penyajian
grafik dan tabel data posisi-waktu. Hasil fitting
data dengan persamaan garis lurus
ditunjukkan pada gambar 6.

Gambar 5. Hasil analsis video oleh Tracker

Gambar 7. Hasil analisis frekuensi oleh Audacity
ketika sumber mendekati pendengar

Gambar 8. Hasil analisis frekuensi oleh Audacity
ketika sumber menjauhi pendengar

HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai Prediksi Teoritis
Hasil analisis video terhadap gerakan
sumber bunyi menggunakan perangkat lunak
Tracker mendapatkan besar kecepatan sumber
adalah 20,58 m/s. Kecepatan rambat bunyi pada
suhu udara 27,2 oC (ketika perekaman bunyi
klakson dilakukan) adalah 347,56 m/s. Sehingga
nilai prediksi teoritis fF/fB =1,126.

Gambar 6. Hasil fitting data posisi-waktu dengan
persamaan linear oleh Tracker
3. Melakukan analsis Fast Fourier Transform
(FFT)pada hasil rekaman audio klakson

Nilai Eksprimental
Hasil analsis spektrum menggunakan
Audacity memperoleh nilai ukur fF=614 Hz dan
fB=550 Hz. Sehingga diperoleh nilai eksperimental fF/fB=1,116. Sedangan hasil analisis
menggunakan Overtone Analyzer diperoleh nilai
ukur fF=602,93 Hz dan fB=538,33 Hz. Sehingga

diperoleh nilai eksperimental fF/fB=1,120. Grafik
frekuensi bunyi ketika sumber mendekati dan
mengjauhi pendengar yang diperoleh spektrogram Overtone Analyzer disajikan pada gambar 7
di bawah ini.
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Gambar 7. Grafik perubahan frekuensi Doppler
terhadap waktu saat mendekati dan
menjauhi pendengar

KESIMPULAN
Pengujian Efek Doppler secara eksperimental dengan sumber bunyi bergerak lurus
mudah dan efektif dilakukan dengan perangkat
keras dan perangkt lunak multimedia (komputer
dan perangkat tambahan audio-video). Hasil
ekspe-rimental memiliki tingkat kesesuaian yang
baik dengan prediksi teoritisnya, dengan ralat
relatif sebesar 0,85 %. Secara visual dan
numerik, gejala pergeseran frekuensi Doppler
mudah teramati pada spektrogram bunyi yang
dihasilkan.
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