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A. LATAR BELAKANG 
Salman merupakan tempat ibadah umat Islam, khususnya bagi civitas muslim ITB. 
Dengan fungsinya sebagai tempat ibadah tentu kenyamanan akustik Masjid Salman 
merupakan hal fundamental dalam merancang desain bangunan. 
 

B. TOPIK PERMASALAHAN 

Topik utama yang ingin saya bahas di makalah ini adalah evaluasi kenyamanan akustik 
ruangan, yakni  yang menggunakan 5 (lima) parameter akustik dalam desain arsitektur 
(direct arrivals, reverberation time, warmth, intimacy dan diffusion).  
 

C. PENILAIAN (SUBJEKTIF & OBJEKTIF) DAN ANALISIS 

Dalam merancang dan juga mengevaluasi kinerja akustik dalam suatu ruang, 
ada 5 (lima) parameter standar yang digunakan yakni direct arrivals (suara datang 
langsung), reverberation time (waktu dengung), warmth (kehangatan),  intimacy 
(kehangatan) dan diffusion (penyebaran). Berikut ini adalah penjelasan mengenai 5 
(lima) parameter atau criteria tersebut, sekaligus judgement (penilaian) penulis 
terhadap ruang utama masjid Salman, 

Pertama, direct arrivals (suara datang langsung). Direct arrivals adalah suara 
langsung dari sumber yang terdengar oleh pendengar. Parameter direct arrivals 
adalah seberapa jelas suara langsung yang didengar oleh pendengar.  

Judgment penulis. Suara langsung di ruang utama masjid Salman tidak jelas 
pada semua titik, terutama titik yang jaraknya cukup jauh dari sumber suara. Hal ini 
penulis alami dalam keseharian penulis di masjid salman, untuk memanggil seorang 
teman yang jaraknya agak jauh misalnya di ujung koridor yang berseberangan, 
memerlukan tingkat suara yang lebih besar.  Akan tetapi jika melihat ukuran ruang 
yang besar seperti ini, penulis merasa direct arrivals ruang utama masjid Salman 
sangat baik, apalagi jika dibandingkan dengan masjid-masjid langsung dengan 
ukuran sejenis. 



 

Gambar 1 : ruang utama masjid Salman tampak dari mihrab. 

Analisis. Karena ukuran ruang utama masjid Salman cukup luas, yakni 25 x 25 
x 7 (m), tentu akan terjadi penurunan tekanan suara pada posisi yang cukup jauh 
dari sumber suara.  Akan tetapi desain kontruksi ruang utama masjid Salman 
membuat direct arrivals nya bagus, yakni tidak adanya tiang di ruang utama. Hal ini 
membuat tidak ada daerah yang terhalangi oleh adanya tiang, yang sering ditemui 
do masjid-masjid besar di Indonesia. 

Kedua, reverberation time (waktu dengung). Waktu Dengung – WT 
(Reverberation Time – RT) atau lama berdengung adalah lama energi suara atau 
bunyi bertahan terdengar dalam ruangan, setelah sumber bunyi dihentikan. 
Pengertian lain adalah waktu (jangka waktu) yang dibutuhkan oleh suara dalam 
suatu ruangan untuk berkurang/turun sebesar 60 dB. Jangka waktu bunyi bertahan 
dalam ruangan terjadi karena pantulan suara dari dinding, lantai dan langit-langit 
yang berkali-kali. Waktu dengung dipengaruhi oleh volume ruangan, luas bidang dari 
ruang serta koefisien serap bahan didalam ruangan. Waktu dengung sering sekali 
dijadikan acuan dalam merancang tata suara ruangan. Waktu dengung yang lama, 
berarti energi satu kata belum habis, kata baru datang lagi dan seterusnya dan 
pantulan suara juga tidak berhenti selama sumber suara belum berhenti sampai 
kalinat itu selesai. Waktu dengung yang panjang (lama), berakibat pada kata perkata 
(ucapan) terdengar tidak jelas. Apa yang disampaikan tidak akan terdengar atau 



tidak bisa ditangkap dengan baik. Gaung terjadi karena dipantulkan berkali-kali, 
akibatnya suara kedengaran tidak jelas. Gema terjadi karena gelobang bunyi/suara 
yang dipantulkan satu atau dua kali1). 

Judgment penulis. Waktu dengung di masjid salman cukup kecil, hampir tidak 
ada jika speech murni tanpa menggunakan loudspeaker. Sedangkan jika 
menggunakan loudspeaker, waktu dengungnya cukup kecil, penulis amati hal ini pada 
saat khutbah jumat tanggal 26 Maret 2010 yang lalu. 

Hasil perhitungan. Dari data bangunan (dikutip dari makalah matakuliah 
Fisika Bangunan-Hoesin) didapat volume ruang utama (total) 10516.25 m3. 
Penyerapan total (termasuk penyerapan udara) 0.286. Penyerapan total + separoh 
jamaah 0.299, Penyerapan total + jamaah penuh (1500 orang) 0.322, Jarak bebas rata-
rata 20.386 m. Hasil perhitungan, pada keadaan kosong pintu terbuka waktu dengung 
T = 0.244 sec. Dalam jamaah setengah T = 0.299 sec dan jamaah penuh T = 0.212 
sec. Waktu dengung ruangan dengan angka-angka itu terasa enak dan nyaman, 
artinya suara jelas ditangkap telinga2). 

Analisis. Hal ini merupakan hasil desain pakar akustik yang merancang ruang 
masjid Salman. Melihat dari kontruksinya yang unik dan berbeda dengan masjid-
masjid lainny, masjid Salman memang telah diracang untuk mendapatkan 
kenyamanan akustik yang baik.Terlihat dari bahan-bahannya yang sebagian besar 
menyerap menyerap suara, sehingga meminimalisir suara pantul yang menyebabkan 
dengung. Atap, dinding dan lantai terbuat dari kayu yang menyerap suara. 



 

Gambar 2 : atap masjid Salman 

Ketiga, warmth. Warmth vs Brilliance:  Kedua kriteria ini ditunjukkan oleh 
 spektrum waktu dengung ruangan. Apabila waktu dengung ruangan pada frekuensi-
frekuensi rendah lebih besar daripada frekuensi mid-high, maka ruangan akan lebih 
terasa hangat (warmth). Waktu dengung yang lebih tinggi di daerah frekuensi rendah 
biasanya lebih disarankan untuk ruangan yang digunakan untuk kegiatan bermusik. 
Untuk ruangan yang digunakan untuk aktifitas speech, lebih disarankan waktu 
dengung yang flat untuk frekuensi rendah-mid-tinggi3). 

Judgment penulis. Penulis merasa waktu dengung di ruang utama masjid 
Salman memang lebih di dominan di frekuensi rendah. Karena memang selama ini 
penggunaan masjid Salman lebih banyak digunakan untuk speech, yang notabene 
berfrekuesi rendah. Dan jarang sekali dan selama pengamatan penulis belum pernah 
dipakai untuk konser musik, yakni yang berfrekuensi tinggi. 

Analisis. Desain awal masjid Salman memang diperuntukan sebagai media 
pembicaraan, yakni khutabah, kajian dan sebaginya. Sehingga sangat wajar jika 
warmth sangat baik dan tentu sangat sesuai dengan kegunaan dasara ruang masjid 
tersebut. Akan tetapi pengamatan penulis masih belum lengkao, karena belum 
membandingkannya saat digunakan untuk musik, karena memang selama ini penulis 



belum pernah menemukan ruang utama masjid Salman digunakan untuk knser music 
yang memiliki frekuensi tinggi. 

Keempat, intimacy.Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim kita 
mendengar suara yang dibunyikan dalam ruangan tersebut. Secara objektif, 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 
ms4). 

Judgment penulis.Penulis meresa intimacy di ruang utama masjid Salman 
kurang sekali terasa. Penulis merasa jika berada di ruang utama masjid Salman, 
kesannya adalah seperti berada di ruang lapang. 

Analisis. Ruang utama masjid Salman memang terasa seperti ruang lapang 
karena banyak sekali ventilasi udara dan juga pintunya yang sangat banyak yang 
sekaligus sebagai jendela. Semua Hampir semua dinding masjid Salman merupakan 
dinding portable, sekaligus jendela dan pintu yag terbuat dari kayu. Jika pun ada 
dinding permanen, maka dinding tersebut sangat besar kacanya. Desain seperti ini 
diniatkan untuk mengeefektifkan pencahayaan alami siang hari dan juga aliran udara 
alami siang hari, sehingga menjad hemat energy. Tentu hal ini sangat baik, walaupun 
mengurangi efek intimacy ruang. 

 

 

Gambar 3 : dinding masjid Salman 



Kelima, diffusion. Diffusion (penyebaran) adalah tingkat penyebaran suara 
yang seragam. Diffusion ruangan dikatakan bagus, jika tingkat tekanan suara merata 
pada semua titik.  

Judgment penulis. Dan penulis merasa diffusion ruang utama masjid Salman 
cukup baik. Dari pengalaman penulis mengikuti mendengarkan khutbah jumat di 
masjid Salman, penulis telah banyak mendegarkan khutbah jumat dari posisi yang 
berbeda dan dari jarak yang berbeda-beda. Dari pengalaman tersebut, penulis 
merasakan suaranya jelas pada berbagai posisi, kecuali di posisi koridor timur, yang 
terhalang oleh dinding permanen. Akan tetapi masih bisa mendapatkan suara dari 
loudspeaker luara masjid Salman 

 

Gambar 4 : koridor timur masjid Salman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. KESIMPULAN 
a. Berdasarkan 5 (lima) parameter akustik dalam desain arsiterktur, maka kinerja 

akustik masjid Salman cukup baik. Faktor direct arrivals, reverberation time, 
warmth dan diffusion cukup baik sedangkan faktor intimacy kurang. 

b. Masjid Salman merupakan masjid yang desainnya telah menerapkan 
petimbangan akustik. Selai itu masjid Salman merupakan masjid yang hemat 
energi karena sedikit menggunakan pengeras suara. Selain juga hemat dalam 
memanfaatkan pencahayaan alami siang hari dan juga aliran udara siang hari. 
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