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I. Latar Belakang 

Masjid ialah tempat ibadah utama bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hampir 

seluruh kegiatan ibadah umat muslim berpusat di masjid. Dimulai dari kegiatan ibadah rutin seperti 

sholat wajib dan sunnah hingga kegiatan pengajian dan ceramah agama serta pendidikan untuk anak-

anak & remaja (madrasah).  

Oleh karena masjid merupakan tempat yang vital bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah baik itu 

yang bersifat masal maupun individual, sudah sepatutnya pembangunan dan perancangan masjid dapat 

memberikan kenyamanan bagi para jama’ah dalam melaksanakan peribadatan. Masjid yang baik dari 

segi perancangan diharapkan dapat membantu ummat dalam melaksanakan ibadah dengan khusyuk 

dan khidmat. Masjid yang baik tidak harus selalu mewah namun setidaknya dapat memberikan 

kenyamanan dari sisi termal, pencahayaan maupun akustik.  

Makalah singkat ini membahas tentang aspek akustik dari suatu masjid. Aspek akustik mencakup 

berbagai hal tentang kondisi tata suara yang terkait dengan masjid, mulai dari bentuk geometri ruang, 

pemilihan bahan bangunan, hingga pemilihan lokasi masjid dan orientasi bangunan yang tepat agar 

tidak terganggu bising dari luar yang dapat mengganggu jama’ah yang sedang beribadah.  

Dengan memperhatikan aspek di atas, maka dalam makalah singkat ini akan dipaparkan mengenai 

kondisi akustik yang baik untuk suatu masjid. Dalam hal ini, dipilih masjid Istiqamah yang terletak di Jl. 

Citareum, Bandung. Masjid Istiqamah termasuk masjid yang memiliki nilai sejarah tertua di Bandung. 

Masjid ini juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat masal. Oleh karenanya, dipilihlah 

masjid ini sebagai objek penelitian tentang aspek akustik bangunan masjid.  

   

II. Topik Permasalahan  

Fokus utama studi ini ialah pada ruang utama dari masjid. Ruang utama dari masjid dalam hal ini ialah 

ruang yang digunakan sebagai tempat dilangsungkannya sholat berjama’ah, khotbah Jum’at serta 

kajian-kajian & ceramah agama. Beberapa aspek yang menjadi pembahasan ialah :  

1. Bentuk geometri ruang utama.  

2. Pemilihan bahan bangunan.  

3. Kriteria ruang peribadatan masjid yang baik.  

  

  

III. Metodologi Penelitian  

Metode yang digunakan dalam studi ini ialah :  

1. Studi pustaka.   

2. Pengamatan dan penilaian langsung secara subjektif.  

 



IV. Analisis & Penilaian   

IV.1. Analisis & Penilaian Subjektif Kualitatif  

Analisis dan penilaian secara subjektif dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2010 pukul 09.30 – 

12.30. Waktu ini dipilih karena pada waktu tersebut dilangsungkan kajian & ceramah agama yang 

melibatkan banyak peserta. Pengamatan dilakukan pada saat dilangsungkannya kegiatan yang 

melibatkan banyak orang, karena hampir seluruh kegiatan yang dilangsungkan di masjid bersifat masal. 

Suasana kegiatan kajian ditunjukan oleh gambar 1 berikut. 

 

 
 

 

Berdasarkan pengamatan dan pendengaran subjektif penulis, ruang utama masjid Istiqamah memiliki 

aspek akustik yang cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh suara penceramah yang terdengar dengan 

cukup baik dan jelas. Kejelasan yang dimaksudkan ialah, setiap kata-kata yang disampaikan oleh sumber 

suara (penceramah dengan dibantu oleh beberapa pengeras suara) dapat terdengar dengan baik 

sehingga dapat terpahami maksud dari setiap kalimat yang diucapkan oleh sumber suara.   

Saat kajian berlangsung, para peserta duduk pada posisi lebih rendah dibandingkan dengan penceramah. 

Namun posisi tersebut, menurut pengamatan penulis, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas gelombang suara langsung (direct arrival) yang diterima oleh pendengar. Pendengar masih 

dapat mendengarkan dengan baik suara dari penceramah. Hal ini dikarenakan pula penempatan loud 

speaker yang berada cukup tinggi di atas tempat peserta kajian. Sehingga propagasi gelombang suara 

dari loud speaker tidak terhalangi oleh peserta yang berada pada posisi lebih depan. Posisi loud speaker 

dapat dilihat pada gambar 2.  

Terkait dengan penempatan loud speaker, ruang utama masjid Istiqamah memiliki penempatan posisi 

loud speaker yang cukup baik. Loud speaker ditempatkan di depan posisi jama’ah dan berada pasa posisi 

yang cukup tinggi. Posisi ini memberikan kenyamanan akustik yang cukup baik. Terdapat beberapa 

masjid atau mushola yang menempatkan loud speaker di belakang posisi jama’ah. Hal ini dapat 

mengurangi kenyamanan akustik karena dapat menimbulkan efek saling melemahkan antara gelombang 

suara langsung yang berasal dari sumber dengan gelombang suara yang datang dari loud speaker.   

Gambar 2 Gambar 1 



Pengamatan terhadap waktu dengung di masjid Istiqamah yang dilakukan secara kualitatif juga 

memberikan hasil yang cukup baik secara subjektif. Walaupun ruang utama memiliki dimensi volume 

yang cukup besar (≈4500 m3) munculnya dengung yang berasal dari sumber suara tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap gelombang suara utama yang ingin didengar. Hal ini dibantu oleh adanya 

bahan yang bersifat absorptif seperti karpet yang menjadi alas ruang utama masjid Istiqamah. Keadaan 

yang berbeda tentunya akan didapat saat masjid dalam keadaan kosong. Waktu dengung atau 

reverberation time saat ruangan dalam keadaan kosong tentunya akan lebih besar dibanding saat 

ruangan terisi penuh. Namun pengukuran dilakukan saat ruangan berada dalam kondisi cukup terisi 

penuh, karena pada umumnya kegiatan di masjid melibatkan banyak orang.  

 

 

Penyebaran gelombang suara yang terdapat di ruang utama masjid Istiqamah juga relatif cukup baik. 

Pendengar masih dapat menerima dengan cukup baik gelombang suara bila berada pada jarak yang 

relatif jauh dari sumber suara (penceramah atau loud speaker). Walaupun geometri ruang utama masjid 

Istiqamah berbentuk kubus serta permukaan dinding dan atap datar, penyebaran suara masih cukup 

baik. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan loud speaker yang tersebar di sisi-sisi ruangan.   

IV.2.  Analisis & Penilaian Studi Pustaka   

Pada analisis berdasarkan studi pustaka ini akan dibahas mengenai kondisi akustik pada ruang utama 

masjid Istiqamah berdasarkan data kuantitatif yang didapat dari hasil pengamatan eksperimen maupun 

simulasi. Aspek-aspek yang ditinjau secara kuantitatif adalah sebagai berikut :  

a. Bising Latar Belakang (Background Noise)  

Berdasarkan penelitian dengan tajuk “Penelitian Kinerja Akustik Masjid Di Indonesia” yang 

diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Soegijanto pada tahun 2001, diperoleh data mengenai background 

noise masjid Istiqomah sebagai berikut :  

 

 

 

 

Gambar 3 



Frekuensi (hz) 
Tingkat Bising (dB) 

Ruang 
Utama 

Balkon 

125 61.6 60.6 

250 56.4 52.9 

500 50.1 49 

1k 46.9 45.3 

2k  41.3 41.1 

4k 36.1 34.8 

dbA 44.5 42.9 

 

 

Prof. Soegijanto menggunakan acuan kriteria auditorium sebagai pembanding untuk 

menginterpretasi data yang diperoleh. Hal ini dilakukan karena belum adanya acuan yang baku 

mengenai standar bising latar belakang yang direkomendasikan untuk masjid. Dalam hal ini, 

beliau mengacu pada studi yang dilakukan oleh Beranek pada 1992 berjudul “Recommended 

Category Classification and Suggested Noise Criteria Range for Steady Background Noise as 

Heard In Various Indoor Occupied Functional Activity Area”. Dalam studi tersebut (Beranek 

1992) disebutkan bahwa  for very good listening conditions bising latar belakang tidak melebihi 

38 dBA dan for good listening conditions antara 38 – 48 dBA. Maka berdasarkan kriteria tersebut, 

beliau menyimpulkan bahwa ruang utama masjid Istiqamah termasuk dalam kriteria for good 

listening conditions.  

b. Waktu Dengung Ruangan (Reverberation Time)  

Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Prof. Soegijanto dkk untuk waktu dengung saat ruang 

utama masjid Istiqamah dalam keadaan kosong ialah sebagai berikut :  

 

 

 

         

 

 

Waktu dengung dihitung berdasarkan persamaan Eyring & Norris sebagai berikut :  

 

𝑇 =
0.161𝑉

−𝑆 ln(1−  𝑎𝐸)     
 

Frekuensi (Hz) Waktu Dengung (s) 

125 2 

250 2.3 

500 2.1 

1k 2.3 

2k 2.2 

4k 2.1 

Tabel 2. Data Pengukuran Waktu Dengung Masjid Istiqamah, Bandung. (Soegijanto dkk, 2001) 

Tabel 1. Data Pengukuran Backgroung Noise Masjid Istiqamah, Bandung. (Soegijanto dkk, 2001) 



di mana aE merupakan koefisien absorpsi energi tumbukan acak pada suatu permukaan, S 

adalah luas permukaan ruangan dan V adalah volume ruangan. 

Waktu dengung tersebut diukur pada saat ruangan kosong. Waktu dengung dari ruangan yang 

terisi dengan jama’ah dapat dihitung dari waktu dengung ruang kosong dengan 

memperhitungkan besarnya absorpsi suara da’i jama’ah kemudian dibandingkan dengan waktu 

dengung yang direkomendasikan (Knudsen & Haris, 1978) untuk ruangan dengan fungsi yang 

sama (Prof Soegijanto dkk, 2001) – (dalam hal ini ruangan yang dimaksudkan ialah speech hall). 

Berdasarkan perhitungan reverberation time setelah terkoreksi, diperoleh bahwa waktu 

dengung yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan yang direkomendasikan. Misalnya 

waktu dengung pada frekuensi 1000 Hz yang sudah dikoreksi untuk ruangan terisi penuh dengan 

jamaah ialah 1.7 detik, sedangkan yang direkomendasikan adalah 0.9 detik (Prof. Soegijanto dkk, 

2001).  

Untuk mengurangi waktu dengung ini, sebetulnya dapat dilakukan dengan menambah bahan 

yang bersifat absorptif terhadap suara seperti pemasangan tirai dan karpet di dinding 

sebagaimana halnya karpet pada lantai. Penambahan bukaan seperti pintu dan orientasi loud 

speaker yang diatur dengan baik juga dapat mengurangi waktu dengung pada ruang utama 

masjid Istiqamah. Hal ini dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, karena untuk mengubah 

bentuk dasar dari masjid agar diperoleh kondisi akustik yang lebih optimal sulit untuk dilakukan.  

c. Distribusi Tingkat Tekanan Suara (SPL Distribution)   

Secara teoritik, tingkat distribusi tekanan suara dirumuskan dalam persamaan berikut :   

 

𝑆𝑃𝐿 = 20 log(
𝑃𝑒
𝑃𝑟𝑒𝑓
 ) 

dimana SPL dinyatakan dalam dB re Pref, Pe ialah amplitudo tekanan efektif suara yang terukur, 

dan Pref amplitudo tekanan suara efektif terukur 

Dalam studi yang sama, Prof. Soegijanto dkk juga mengukur hasil Sound Pressure Level 

Distribution pada ruang utama masjid Istiqamah dan memperoleh data sebagai berikut :  



 

  

Beliau menjelaskan bahwa distribusi tingkat tekanan suara pada masjid Istiqamah ialah 3.6 dB 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang utama masjid Istiqamah kurang merata.  Penggunaan 

yang optimal dari loud speaker menjadi sangat penting. Orientasi dan penggunaan loud speaker 

yang berkualitas dapat membantu mengurangi masalah distribusi tingkat tekanan suara ini 

(Soegijanto dkk, 2001).  

 

d. Geometri Bentuk Langit-Langit Masjid   

Pada umumnya, masjid di Indonesia memiliki tiga bentuk langit-langit yaitu kubah, tajuk, dan 

datar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Icha dkk (2005) dengan judul “Study on the 

Effects of Ceiling Shape to the Acoustics Condition of Masjid by Means of Computer Simulation”, 

dapat ditunjukan bahwa langit-langit masjid dengan bentuk datar memiliki nilai akustik yang 

paling baik dibandingkan dengan bentuk lainnya. Hal ini ditunjukan dari nilai-nilai kuantitatif, 

diantaranya waktu dengung (RT) dan tingkat distribusi tekanan suara. Dalam studinya, Icha dkk 

menggunakan dua metode, yaitu pengamatan langsung serta simulasi dengan software 

CATTv7.2.  

Walaupun difusi gelombang suara kurang merata pada bentuk geometri ruang yang datar 

namun hal ini masih memberikan efek yang lebih baik dibanding bentuk lain. Pada bentuk langit-

langit kubah maupun tajuk (piramida bersusun) suara kurang tersebar dibandingkan dengan 

atap datar. Hal ini disebabkan oleh adanya pengkonsentrasian hasil pemantulan gelombang 

suara utama pada titik-titik tertentu saja dibandingkan dengan flat ceiling.  

Masjid Istiqamah telah menggunakan bentuk langit-langit yang datar. Sehingga dari segi 

geometri ruang, masjid ini telah memiliki bentuk yang relatif optimal. Hal ini ditunjukan oleh 

gambar 4.      

Tabel 3. Data Pengukuran Distribusi SPL Masjid Istiqamah, Bandung. (Soegijanto dkk, 2001) 



 

 

 

V. Kesimpulan  

 Secara subjektif kualitatif, ruang utama masjid Istiqamah memiliki kualitas yang cukup baik 

sebagai tempat peribadatan. Hal ini didasarkan pada pengamatan langsung yang dilakukan saat 

dilangsungkannya kajian umum yang dilaksanakan pada Minggu, 28 Maret 2010. Secara umum, 

kualitas akustik yang ada mampu memberikan kenyamanan yang cukup baik.   

 Studi pustaka menunjukan bahwa ruang utama masjid Istiqamah memiliki kategori yang cukup 

baik. Hal ini berdasarkan pada pengamatan terhadap parameter akustik seperti background 

noise. Walaupun nilai waktu dengung dan distribusi SPL masih teramati pada rentang yang 

kurang baik, namun hal ini pada kondisi aktual masih dapat ditoleransi dan dapat dioptimasi 

kembali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 
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