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Abstrak 

 

Ruang serba guna mesjid salman merupakan ruangan yang biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan 

seperti kegiatan rutin pelaksanaan ibadah jumat dan juga beberapa kegiatan pertemuan yang 

bernuansakan keislaman. 

Karena fungsinya yang sangat penting maka aspek kenyaman secara akustik pun perlu untuk 

diperhatikan,secara subjektif maka ruangan ini dapat dikatakan nyaman secara akustik karena suara 

dapat didengar dengan baik dari berbagai titik pada ruangan. 

Dimensi ruangan ini dengan panjang 30 meter dan lebar sekitar 15 meter pola dinding sejajar pada salah 

satu sisi,sementara 3 sisi lainnya memiliki sudut dan bentuk tertentu. 

Pengolahan data dilakukan secara subjektif dan melalui rekaman suara yang direkam menggunakan  

handphone untuk didengarkan kejelasan dan pola dengung yang terjadi.Berdasarkan data rekaman  

maka ruangan ini memiliki suatu rentang waktu dengung yang relatif pendek. 

Secara subjektif dari penilaian pengamat maka ruangan ini telah cukup bagus meskipun masih adanya 

waktu dengung. 
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Bab I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Gedung serba guna (GSG ) ini digunakan untuk kegiatan ibadah seperti ceramah dan shalat 

jumat selain itu juga digunakan pada agenda khusus seperti pertemuan-pertemuan ataupun 

seminar keislaman. 

Dalam konteks ini maka perlu dihindari adanya cacat akustik seperti echo,resonansi,waktu 

dengung yang terlalu panjang ataupun masalah kebisingan yang berasal dari luar 

ruangan.Waktu dengung yang terlalu panjang akan menyebabkan suara yang didengar tidak 

terlalu jelas.Hal ini kemudian akan mempengaruhi terhadap kejelasan informasi yang 

didapatkan oleh pendengar. 

Untuk dimensi ruangan yang berbeda maka akan ada perlakuan dan gejala akustik yang 

berbeda,hal ini pun terkait dengan fungsi ruangan.Seperti yang dijelaskan sebelumnya ruangan 

ini digunakan untuk kegiatan ibadah yang bisa digolongkan sebagai speech hall.Dan terkadang 

digunakan untuk ruangan pertemuan atau seminar yang bersifat speech hall. 

Maka untuk itu nilai fungsi tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor seperti tingkat 

kebisingan,waktu dengung ruangan,geometri ruangan dan sistem tata suara.Geometri ruangan 

ini akan berpengaruh pada pantulan suara,echo dan difusi suara yang terjadi pada ruangan. 

 

B. Pelaksanaan penelitian 

Tempat  : Gedung Serba Guna (GSG) Salman 

Hari/Tanggal : Jumat/26 Maret 2010 

Waktu  : Pukul 11.30-12.30 WIB 

 

 

 

 

 



C. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui kondisi akustik ruangan GSG salman secara subjektif seperti kriteria kebisingan 

dan waktu dengung 

2. Mengetahui dampak dari bahan pembentuk ruangan dan penempatan posisi tata suara 

terhadap tingkat kejelasan suara yang didengar. 

 

D. Batasan Masalah 

Kondisi ruangan yang ditinjau adalah pada saat ibadah shalat jumat dengan kapasitas jemaah 

sekitar 300 orang,pada kondisi ini digunakan 4 loudspeaker yang diletakan pada bagian langit-

langit ruangan sebagai sumber suara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Dasar Teori 

 

A. Kriteria Penilaian Subjektif 

1. Intimacy 

Ruangan dikatakan intim secara akustik bila ketika sumber suara mengeluarkan suara maka 

akan timbul kesan bahwa pendengar berada pada ruang yang kecil artinya kita merasakan 

suara cukup intim.Secara objektif  1
 kriteria ini berkaitan dengan waktu tunda (beda waktu) 

datangnya suara langsung dengan suara pantulan awal yang datang ke suatu posisi 

pendengar dalam ruangan. Makin pendek waktu tunda ini, makin intim medan suara 

didengar oleh pendengar. Beberapa penelitian menunjukkan harga waktu tunda yang 

disarankan adalah antara 15 – 35 ms. 

2. Liveness  

Ruangan dikatakan hidup(live) apabila ruangan memiliki waktu dengung yang relatif panjang 

secara subjektif faktor ini sangat dipengaruhi oleh waktu dengung atau reverberation time. 

3. Warmth 

Kriteria ini menggambarkan kualitas dengung yang berasal dari sumber suara pada frekuensi 

rendah.2Apabila waktu dengung yang terjadi pada frekuensi rendah lebih panjang daripada 

pada waktu frekuensi tinggi maka bisa dikatakan ruangan tersebut warmth. 

4. Dominansi Suara langsung 

Secara subjektif agar suara yang didengar dapat lebih maksimal maka suara langsung harus 

cukup besar dibandingkan suara pantul.Hal ini karena apabila suara pantul lebih besar maka 

noise dari penonton dan suara dengung dapat menggangu suara yang dipancarkan sumber 

suara 

5. Clarity dan Fullness 

Clarity(Kejernihan) adalah ukuran yang bermanfaat untuk melakukan penilaian kualitas 

suara musik dan percakapan,ada beberapa faktor yang mempengaruhi clarity antara lain 

a. Initial Time Delay,initial time delay harus cukup pendek antara suara langsung dan suara 

pantul pertama agar tidak terjadi pelemahan gelombang suara 

b. Suara langsung harus cukup keras untuk tiap posisi pada ruangan 

c. Suara dengung tidak terlalu keras untuk menutupi suara langsung 

 

 

1 joko sarwono,(URL:http://jokosarwono.wordpress.com 

2
ibid 

  

http://jokosarwono.wordpress.com/


6. Difus 

Merupakan kondisi ketika suara datang ketelinga dari berbagai arah,hal ini dapat dicapai 

ketika ruangan mempunyai ketidakteraturan (irregularity) pada bagian dinding samping 

ataupun pada bagian langit-langit 

7. Balance dan Blend 

Balance terkait dengan penerimaan suara secara berimbang untuk semua frekuensi 

suara.Sedangkan kriteria 3 blend terkait dengan campuran suara yang dari instrument yang 

bervariasi terasa harmonis didengar oleh pendengar 

 

B. Secara keseluruhan maka selain faktor subjektif penilaian terhadap akustik ruangan juga 

memperhatikan beberapa hal terkait antara lain: 

1. Bentuk ruangan 

2. Posisi dan sumber suara 

3. Bahan pembentuk ruangan 

 

C. Beberapa hal yang dan istilah yang perlu diperhatikan 

1. Initial Time Delay  

Merupakan beda waktu antara suara langsung dengan suara pantul pertama 

2. Waktu dengung (reverberation time) 

Merupakan waktu yang diperlukan oleh energi suara dalam suatu ruangan untuk meluruh 

atau tereduksi sampai dengan 60dB setelah sumber dimatikan 

3. Difraksi 

Suatu gejala akustik yang menyebabkan gelombang suara dibelokan pada sekitar 

penghalang 

4. Difus 

Yaitu pola sebaran gelombang suara yang memantul dari suatu penghalang secara random 

keberbagai arah. 

 

D. 4Sistem tata suara 

Fungsi dari sistem tata suara adalah sebagai berikut: 

1. Memperkuat suara yang sampai kepada pendengar,baik yang berada didalam ruangan 

maupun pada area koridor dan sekitarnya.Hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi 

pengaruh bising lingkungan untuk memperbesar nilai ratio sinyal terhadap noise(S/N ratio) 

2. Mendistribusikan suara dengan merata keseluruh ruangan dan ruangan sekitarnya. 

 

 

3
Agus Hermawan,Analisis statistik antara waktu tunda dini dan karakteristik akustik ruang serba guna, halaman 28 

4
Prof.Dr.Soegijanto,Penelitian Kinerja Akustik Mesjid di Indonesia (Bandung 2001) hlm.21



BAB III 

Penilaian secara Subjektif 

 

Penilaian yang dilakukan oleh pengamat dilakukan secara subjektif dengan mendengarkan langsung 

ketika melakukan ibadah shalat jumat di GSG Salman dan juga ketika menghadiri beberapa pertemuan 

yang diadakan di GSG Salman.Data juga diamati melalui rekaman yang direkam ketika pelaksanaan 

shalat jumat. 

Berikut adalah foto dari ruangan serba guna salman: 

 

                           Bagian Kiblat 

         (Bagian Belakang) 

 

                        Bagian panggung 

                         (BagianDepan)



                              ( Bagian atap ) 

 

                   (Bagian dinding timur) 

 

 

                              ( Bagian atap) 

                     (Bagian dinding barat) 

 

         (Difuser pada bagian atap sebelah timur) 

 

(Penempatan loudspeaker pada bagian 

panggung)



Dimensi ruangan: 

Ruangan berbentuk bujur sangkar dengan adanya dinding sejajar pada arah yang berhadapan.Namun 

dinding ini tidak sepenuhnya sejajar karena bentuknya yang memiliki beberapa perubahan sudut 

terutama pada bagian dinding timur. Pada dinding sebelah timur dibentuk dari semen dengan plesteran 

cat berwarna putih dan juga memiliki permukaan kaca yang cukup luas.Pada dinding sebelah barat juga 

berupa dinding dari semen dan terdapat dua buah pintu pada sisi sebelah barat ini. 

Pada bagian luar dari dinding sebelah timur terdapat beberapa pohon yang cukup tinggi dan 

rindang.Loudspeaker diletakan pada bagian tengah ruangan dan pada bagian sekitar panggung.Bagian 

lantai selain panggung terbuat dari keramik,sedangkan lantai pada bagian panggung dilapisi dengan 

karpet. 

Pada bagian atap terdapat difusser yang memiliki celah-celah dengan jarak yang teratur.pada bagian ini 

juga digunakan eternit atau kayu lapis dengan cat berwarna putih. 

 

Penilaian atau judgement subjektif yang dilakukan pengamat dengan menggunakan indera pendengaran 

dan menggunakan alat perekam dari handphone memberikan penilaian sebagai berikut: 

a. Intimacy 

Dengan mendengarkan langsung maka pada vonem pengucapan tertentu terdengar adanya 

dengung,dengung ini cukup membuat suara yang ditransmisikan sumber (dalam hal ini 

loudspeaker yang terdapat pada bagian tengah dan pada bagian panggung) terganggu.Kondisi 

dengung ini terjadi pada saat jumlah jamaah memenuhi ruangan. Pada acara khutbah jumat 

maka layar ditempatkan pada arah yang berlawanan dengan panggung dan dengan adanya 

posisi penempatan loudspeaker seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata tidak 

menimbulkan nuansa bahwa penceramah berbicara dari arah mihrab atau suara berasal dari 

bagian depan(bagian yang terdapat layar) 

Hal ini mungkin mengurangi intimacy dari suara yang didengar karena ketika mendengarkan 

khutbah jumat maka diharapkan suara terdengar dari arah mihrab. 

 

b. Aspek bising dari lingkungan sekitar 

Letak ruangan serba guna salman yang berada pada lantai dua dan juga cukup jauh dari jalan 

raya menyebabkan bising atau noise yang berasal dari luar ruangan bisa dikatakan tidak 

ada,ditambah lagi pada sekitar wilayah ruangan ini terdapat beberapa pepohonan yang dapat 

berfungsi sebagai barrier alami terhadap kebisingan dari luar ruangan. 

 

c. Dominansi suara langsung 

Berdasarkan data yang direkam maka tidak terdengar adanya perbedaan waktu yang signifikan 

antara suara langsung dengan suara pantul,sehingga suara masih dapat terdengar walaupun 

permasalahannya adalah waktu dengung ruangan yang mengakibatkan energi suara didalam 

ruangan meluruh dengan waktu yang relative lama. 



 

 

d. Distribusi suara 

Distribusi suara yang didengarkan cukup baik karena adanya penempatan loudspeaker pada 

beberapa tempat didalam gedung serbaguna ikut membantu dalam perataan tekanan suara 

yang dapat didengarkan. 

 

e. Warmth 

Kriteria ini menggambarkan kualitas dengung yang berasal dari sumber suara pada frekuensi 

rendah.Apabila waktu dengung yang terjadi pada frekuensi rendah lebih panjang daripada pada 

waktu frekuensi tinggi maka bisa dikatakan ruangan tersebut warmth. 

Paramater ini mendapatkan bahwa pada saat khutbah jumat maka dengung dapat terdengar 

lebih lama dibandingkan ketika adanya bunyi frekuensi tinggi (berdenging) yang berasal dari 

loudspeaker.Artinya ruangan ini memiliki tingkat warmth yang relative baik. 

 

f. Clarity dan Fullness 

Clarity(Kejernihan) adalah ukuran yang bermanfaat untuk melakukan penilaian kualitas suara m

 usik dan percakapan,ada beberapa faktor yang mempengaruhi clarity antara lain 

a. Initial Time Delay,initial time delay harus cukup pendek antara suara langsung dan suara 

pantul pertama agar tidak terjadi pelemahan gelombang suara 

b. Suara langsung harus cukup keras untuk tiap posisi pada ruangan 

c. Suara dengung tidak terlalu keras untuk menutupi suara langsung 

Berdasarkan parameter diatas maka initial time delay dari ruangan ini cukup pendek sehingga 

mengakibatkan adanya dominansi suara langsung yang cukup besar dibandingkan dengan suara 

pantul,lalu penyebaran suara pada tiap posisi didalam ruangan pun cukup merata karena 

adanya sistem tata suara yang membantu dalam pendistribusian tekanan suara namun suara 

dengung masih dapat dirasakan walaupun tidak terlalu keras sehingga dapat menutupi suara 

langsung. 

Jadi secara keseluruhan maka dapat dikatakan ruangan ini cukup jernih walaupun tidak bisa 

dikatakan sangat baik namun mencukupi untuk nilai fungsi ruangan yang dapat dikategorikan 

sebagai speech hall. 

g. Difus 

Difus disini mungkin dapat dirasakan secara subjektif melalui sebaran suara pada berbagai 

posisi,secara keseluruhan dengan adanya diffuser pada area atap dan pada area sebelah timur 

dari ruangan menyebabkan kualitas distribusi suara cukup merata. 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Secara garis besar, aksutik Gedung serba guna Mesjid Salaman ini sudah cukup baik dengan adanya 

tingkat kejelasan suara yang merata pada berbagai posisi,pada bagian waktu dengung masih terdapat 

jeda relative lama.sementara initial time delay telah relative pendek dan memenuhi untuk nilai fungsi 

speech hall yang akibatnya dominansi suara langsung masih lebih besar dibandingkan suara pantul.Hal 

ini juga membuat suara yang didengar dapat cukup jelas. 

Pada bagian intimacy dan suasana dalam pendengaran memang ada permasalahan ketika 

loudspeaker diletakan pada bagian samping dan belakang ruangan namun hal ini tidak mempengaruhi 

tingkat kejelasan suara. 
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