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LATAR BELAKANG

Masjid merupakan tempat yang paling penting bagi umat muslim karena di tempat itulah semua

kegiatan keislaman berlangsung. Sebuah masjid seharusnya mempunyai akustik ruang yang baik

karena  di  dalam  masjid  sering  diadakan  kegiatan  yang  membutuhkan  kejelasan  dalam

penyampaian suara, seperti  ceramah,  sholat berjamaah,  dan lain-lain.  Kejelasan penyampaian

tersebut sangatlah penting untuk kekhusyukan para jamaah masjid. 

Untuk memenuhi penyampaian suara dalam masjid, maka dibutuhkan ruang akustik yang baik

supaya distribusi suara bisa merata ke seluruh penjuru ruangan masjid. 

Masjid  yang diteliti  oleh  penulis  adalah Masjid  Salman  ITB  yang  terletak  di  Jalan  Ganeca 7

Bandung. Arsitek dari Masjid Salman ini adalah Profesor Achmad Noe'man. Selain Masjid Salman,

beliau juga menjadi arsitek dalam pembangunan Masjid At-Tin Jakarta. 

TOPIK PERMASALAHAN

Faktor yang diperlukan agar suatu ruangan memenuhi akustik yang baik yaitu:

1. t ingkat kebisingan yang diinginkan dalam ruangan

2. Waktu dengung ruangan 

3. permukaan penyerap suara 

beberapa permasalahan tersebut akan dijelaskan pada peninjauan saya di Masjid Salman ITB.

DASAR TEORI

Untuk mendapatkan sebuah ruangan yang berkinerja baik secara akustik,  ada beberapa kriteria

akustik yang pada umumnya harus diperhatikan. Kriteria akustik tersebut  secara ringkas adalah

sebagai berikut:

1. Liveness :  kriteria ini berkaitan dengan persepsi subjektif  pengguna ruangan terhadap waktu

dengung (reverberation t ime) yang dimiliki oleh ruangan. Ruangan yang l ive,  biasanya berkaitan

dengan waktu dengung yang panjang, dan ruangan yang death berkaitan dengan waktu dengung

yang pendek. Panjang pendeknya waktu dengung yang diperlukan untuk sebuah ruangan, tentu

saja  akan bergantung padafungsi  ruangan tersebut.  Ruang untuk  konser  symphony misalnya,

memerlukan waktu dengung 1.7 – 2.2detik,  sedangkan untuk ruang percakapan antara 0.7 – 1



detik.

2.  Intimacy  :  Kriteria  ini  menunjukkan persepsi  seberapa int im  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 ms.

3.  Fullness vs Clarity:  Kriteria  ini  menunjukkan  jumlah  refleksi  suara  (energi  pantulan)

dibandingkan dengan energi  suara langsung yang dikandung dalam energi suara yang didengar

oleh pendengar yang berada dalam ruangan tersebut.  Kedua kriteria berkaitan satu sama lain.

Bila perbandingan energi pantulan terhadap energi suara langsung besar, maka medan suara akan

terdengar penuh (full).  Akan tetapi,  bila melewati  rasio tertentu,  maka kejernihan informasi

yang dibawa suara tersebut  akan terganggu.  Dalam kasus ruangan digunakan untuk kegiatan

bermusik, kriteria C80 menunjukkan hal ini. (D50 untuk speech).

4. 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 t inggi di

daerah frekuensi rendah biasanya lebih disarankan untuk ruangan yang digunakan untuk kegiatan

bermusik. Untuk ruangan yang digunakan untuk aktif i tas speech,  lebih disarankan waktu dengung

yang f lat untuk frekuensi rendah-mid-t inggi.

5.  Texture:  kriteria ini  menunjukkan seberapa banyak pantulan yang diterima oleh pendengar

dalam waktu-waktu  awal  (< 60 ms) menerima sinyal  suara.  Bila ada paling t idak 5 pantulan

terkandung  dalam  impulse  response  di  awal  60  ms,  maka  ruangan  tersebut  dikategorikan

memiliki texture yang baik.

6.  Blend  dan  Ensemble:  Kriteria  Blend  menunjukkan  bagaimana  kondisi  mendengar  yang

dirasakan di  area pendengar.  Bila seluruh sumber suara yang dibunyikan di  ruangan tersebut

tercampur  dengan baik  (dan dapat  dinikmati  tentunya),  maka kondisi  mendengar  di  ruangan

tersebut  dikatakan baik.  Hal ini  berkaitan dengan kriteria bagaimana suara di  area panggung

diramu (ensemble).  Contoh,  apabila  ruangan digunakan untuk  konser musik  symphony,  maka



pemain di  panggung harus bisa mendengar (ensemble) dan pendengar di area pendengar juga

harus bisa mendengar (blend) keseluruhan (instruments) symphony yang dimainkan.

DATA PENGAMATAN

Masjid Salman ITB terletak di Jalan Ganeca No 7 tepat di depan kampus ITB. Masjid ini berbentuk

persegi panjang dengan ukuran bangunan utama (dalam masjid)  25 x 25 x 7 (meter). Ruangan

koridor kiri  dan kanan (jamaah salman biasa  menyebutnya  koridor utara  dan koridor  selatan)

masing-masing berukuran 30 x 4 x 7 (meter) dan koridor belakang (koridor timur) berukuran 25 x 4

x 2.5 (meter). Data tersebut saya dapat dari kakak perempuan saya yang bernama Dwi Puji Astuti

yang kebetulan beliau aktif dalam berbagai kegiatan di salman. 

Dinding  ruang  utama  masjid  ini  terdiri  dari  kayu,  kaca  dan  pintu  lebar  dari  kayu  jati.  Tiang

berbentuk kolom ukuran 0.4 x 0.6 x 7 (meter) sebanyak 20 buah. Ruang shalat perempuan di

barisan paling belakang dan di lantai atas (balkon). Ruang utama masjid terdiri dari 20 saf. 

Terlihat kotak hitam di atas mimbar sebagai sumber pengeras suara utama



Foto dibuat dengan teknik panorama, menggunakan software AutoStitch dari 18 frame portrait. 

(http://fotofotorizapn.blogsome.com/)

bagian belakang ruang utama masjid dan balkon (saf wanita)

koridor timur salman



Di masjid salman ini kita tidak melihat adanya tiang yang biasa dilihat pada masjid pada umumnya,

ini berguna supaya suara dari mimbar terdistribusi merata, selain itu juga supaya saf para jamaah

tidak terpotong karena adanya tiang tersebut. Selain itu masjid ini juga memanfaatkan penerangan

alami pada siang hari dengan kaca tembus pandang pada sisi atas masjid dan aliran udara yang

baik dengan pintu yang terbuka lebar di setiap sisi masjid. 

Pengeras  suara  di  masjid  salman  ini  ditempatkan  di  sudut  kanan  kiri  koridor,  serta  sumber

pengeras suara utama diletakkan di atas pedium berbentuk kotak yang ditutupi oleh kain hitam

serat jarang, itu membuat seolah-olah suara datang dari ka'bah.

ANALISIS

Kondisi bunyi dalam ruang tertutup bisa dianalisis dalam beberapa sifat,  yaitu: bunyi langsung,

bunyi  pantulan,  bunyi  yang  diserap  oleh  lapisan  permukaan,  bunyi  yang disebar,  bunyi  yang

dibelokkan, bunyi yang ditransmisi, bunyi yang diabsorpsi oleh struktur bangunan, dan bunyi yang

merambat pada konstruksi atau struktur bangunan. 

Gambar 1. sifat bunyi yang mengenai bidang 



Gambar2. Sifat bunyi yang mengenai bidang bercelah

Dalam akustik lingkungan unsur-unsur berikut dapat menunjang penyerapan bunyi:

1. Lapisan permukaan dinding, lantai, atau atap

2. Isi ruang seperti penonton, bahan tirai, tempat duduk dengan lapisan lunak, dan karpet

3. Udara dalam ruang

Difusi bunyi atau penyebaran bunyi terjadi dalam ruang. Difusi bunyi yang cukup adalah ciri akustik

yang  diperlukan  pada  jenis-jenis  ruang  tertentu,  karena  ruang-ruang  tersebut  membutuhkan

distribusi bunyi yang merata dan menghalangi terjadinya cacat akustik yang tidak diinginkan.

Difraksi adalah gejala akustik yang menyebabkan gelombang bunyi dibelokkan atau dihamburkan

sekitar penghalang seperti  sudut,  kolom,  tembok,  dan balok.  Difraksi  di sekeliling penghalang,

lebih nyata pada frekuensi rendah daripada frekuensi tinggi.

Refraksi  adalah  membeloknya  gelombang  bunyi  karena  melewati  atau  memasuki  medium

perambatan yang memiliki kerapatan molekul berbeda.

Desain akustik ruang untuk pembicaraan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. memberikan reverberation time optimum

2. mengeliminasi cacat akustik

3. memaksimalkan kekerasan

4. meminimalkan tingkat kebisingan dalam ruangan

5. menyediakan sistem buatan di tempat yang dibutuhkan



Pada prinsipnya akustik ruang dipengaruhi oleh nilai Tingkat Tekanan Bunyi (TTB) atau  Sound

Pressure Level  (SPL),  Reverberation Time (RT),  Early Decay Time  (EDT),  Clarity  atau Early-to-

late sound, Early Energy Fraction, dan Total Sound Level.

Formula  pengukuran  tingkat  kekerasan  bunyi  di  dalam  ruang  dengan  menggunakan  Tingkat

Tekanan Bunyi atau Sound Pressure Level (SPL):

SPL : sound pressure level (dB)

PWL : sound power level (dB)

r : jarak dari sumber (m)

R : konstana ruangan (m2)

R dapat dicari dengan rumus:

S : total luas permukaan pembentuk ruang (m2)

a : rata-rata koefisien absorpsi dari semua material pembentuk ruang

Bila sumber bunyi telah berhenti, suatu waktu yang cukup lama akan berlalu sebelum bunyi hilang

dan tak dapat didengar. Bunyi yang berkepanjangan ini sebagai akibat pemantulan yang berturut-

turut dalam ruang tertutup setelah sumber bunyi dihentikan disebut dengung (Doelle, 1972).

Pentingnya  pengendalian  dengung  dalam  rancangan  akustik  auditorium  telah  mengharuskan

masuknya besaran standar yang relevan, yaitu waktu dengung (RT). Ini adalah waktu agar tingkat

tekanan bunyi dalam ruang berkurang 60 dB setelah bunyi dihentikan.

Rumus perhitungan RT adalah



RT : waktu dengung, detik

V : volume ruang, meter kubik

A : penyerapan ruang total, sabin meter persegi

x : koefisien penyerapan udara

Dari data ukuran bangunan masjid salman, didapat data hasil perhitungan sebagai berikut:

-volume ruang utama = 10516.25 m3

-penyerapan total (termasuk penyerapan udara tanpa jamaah) =  0.286 

-penyerapan total + separuh jamaah penuh (700-800 jamaah) = 0.3 

-penyerapan total + jamaah penuh (1500 jamaah) = 0.322

-jarak bebas rata-rata = 20.39 m.

-waktu dengung pada ruangan kosong tanpa jamaah T= 0.24 detik. 

-waktu dengung ketika separuh jamaah penuh T= 0.3 detik

-jamaah penuh T= 0.212 sec. 

Waktu dengung ruangan tersebut nyaman didengar dengan angka-angka yang dihasilkan pada

hasil data di atas.

Rancangan pengeras suara ditetapkan dengan ketentuan tekanan suara (60 – 70dB) di beberapa

titik di lantai setinggi duduk di titik terjauh dari mihrab. Penetapan tekanan suara digunakan untuk

memperkirakan tingkat tekanan (kekerasan) sumber suara (speaker).

Perkirakan tekanan suara sumber untuk dalam ruangan dihitung dengan tidak memasukkan waktu

dengung [4 (w1+ w2)/R].  Tekanan suara hasil  perhitungan menghasilkan kotak speaker kolom

dengan susunan speaker seri dan paralel.

Hasil perhitungan menghasilkan bentuk pengeras suara seperti kotak persegi panjang tegak dan

miring kedepan. Setiap kolom pengeras suara terdapat sejumlah pengeras suara (loudspeaker)

dengan jumlah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kuat suara yang dibutuhkan. Pada satu

kotak pengeras suara kolom terdiri dari speaker dengan frekuensi rendah, menegah dan tinggi.



Kolom pengeras suara di dalam kotak hitam diarahkan ke lima tempat yaitu sisi depan kiri-kanan,

kiri-kanan mengarah pojok ruangan dan tengah untuk bagian tengah sampai belakang. Susunan

ini menghasilkan tekanan suara merata didalam ruangan. Pada selasar (koridor) kotak pengeras

suara  bebertuk kolom. Denah dan potongan samping masjid  dilengkapi penempatan pengeras

suara.

KESIMPULAN

Perencanaan tata suara masjid yang baik adalah bila perencanaan tata suara sejak dari  awal

bangunan dirancang/digambar,  sehingga tidak terlihat  secara  mudah di  mana pengeras suara

ditempatkan. Waktu dengung kecil (dekat nol) dan tekanan suara enak untuk didengar. 

DAFTAR PUSTAKA

http://lizenhs.wordpress.com/

http: / / jokosarwono.wordpress.com

http: / /komang-merthayasa.blogspot.com/

http://ninkarch.files.wordpress.com   


