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BAB I  

LATAR BELAKANG 

 

Kegiatan peribadatan  merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia untuk 

saling berhubungan dengan Tuhan. Untuk menciptakan kekhusyukan dan kenyamanan dalam 

peribadatan tentunya diperlukan fasilitas kegiatan ibadah  yang representatif dari berbagai 

aspek, salah satunya adalah dari aspek akustik. Dalam kesempatan kali ini penulis akan 

melakukan evaluasi akustik dari salah satu bangunan peribadatan umat muslim yang tepat 

berada di depan kampus ITB, yaitu Masjid Salman ITB. Masjid Salman dipilih karena bangunan 

ini memiliki jemaah yang sangat banyak dan setiap harinya sering digunakan berbagai kegiatan 

keagamaan, seperti shalat berjamaah ataupun pengajian. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan 

tersebut maka dibutuhkan kondisi akustik ruangan yang optimal Frekuensi kegiatan keagamaan 

yang cukup tinggi ini sangat membantu dalam menganalisa kondisi akustik dari masjid salman 

itu sendiri.   

Disamping itu desain arsitektur dari masjid salman ini pun bisa dikatakan sangat unik. 

Masjid yang didesain oleh Ahmad Noe’man pada tahun 1964 tidak memiliki kubah seperti 

masjid-masjid lain pada umumnya. Selain itu sebagian besar ruangan masjid dilapisi oleh kayu, 

sangat berbeda dengan bangunan masjid konvensional yang kebanyakan berlapis tembok 

beton. 

 

 



BAB II 

TOPIK PERMASALAHAN 

 

Dalam makalah ini penulis akan menilai beberapa parameter yang terkait dengan kenyamanan 

akustik secara objektif dan subjektif.  Adapun beberapa parameter yang dibahas adalah 

sebagai berikut : 

1. Direct Arrival 

Direct Arrival adalah ketersampaian suara langsung dari sumber suara kepada 

pendengar. 

2. Distribusi Suara 

3. Reverberation Time 

RT atau waktu sabine seringkali dijadikan acuan awal dalam mendesain akustika 

ruangan sesuai dengan fungsi ruangan tersebut. RT menunjukkan seberapa lama 

energi suara dapat bertahan di dalam ruangan, yang dihitung dengan cara mengukur 

waktu peluruhan energi suara dalam ruangan. 

4. Background Noise 

Noise Criteria merupakan nilai yang ditentukan berdasar kurva standar dari background 

noise yang terukur dalam suatu ruangan. NC terkadang disebut juga sebagai rating 

indoor noise. 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENILAIAN 

1. Direct Arrival 

Bedasarkan pengamatan yang dilakukan, direct arrival dari masjid salman bisa 

dikatakan sangat baik. Hal ini disebabkan sumber suara pada masjid ini berasal dari 

beberapa loudspeaker yang dipasang diatas ketinggian kurang lebih 3 meter dari lantai 

dasar pada beberapa titik di sebelah barat, utara, dan selatan bangunan masjid. Para 

pendengar bisa dipastikan bisa mendengarkan suara langsung tanpa terhalang sesuatu. 

 

2. Distribusi Suara 

Penilaian parameter ini bisa dilakukan setelah pengambilan data Sound 

Pressure Level pada beberapa titik di dalam ruangan Masjid Salman. Pengambilan data 

ini merujuk pada data pengukuran yang dilakukan oleh Zora Yuliardi ( 13306061), Dini 

Renaning ( 13306009), dan Nurlinawati ( 13306059) pada tanggal 2 Juni 2009. Berikut 

adalah denah dan data hasil pengukuran SPL: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



      Gambar 1. Denah Ruangan dan Distribusi Suara 

 

Sumber suara terdiri dari enam buah loudspeaker yang terpasang seperti pada gambar. 

Pada saat pengukuran, di dalam ruangan sedang diadakan pengajian. Pengukuran dilakukan 

pada lima titik yang berbeda, yaitu di tiap pojok ruangan dan tepat di daerah pusat ( tengah ) 

ruangan. SLM diset pada frekuensi 250 Hz. Berdasarkan pengambilan data diatas, distribusi 

suara dalam ruangan Masjid Salman ITB tergolong cukup baik.  Ini terbukti dari hasil 

pengukuran SPL di lima titik yang berbeda, dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Rata-rata 

tingkat tekanan suara adalah sebesar 70.21 dB . 

Selain penilaian objektif, penulis pun melakukan penilaian secara subjektif ( tanpa 

melihat data ) dengan menilai tingkat tekanan suara melalui indra pendengaran di lima titik 

pengukuran sesuai gambar. Penilaian dilakukan pada saat kultum sebelum shalat dzuhur. Dari 

pengamatan, tingkat tekanan di tiap titik pengukuran dirasakan tidak berbeda jauh satu sama 

lain. 

3. Reverberation Time 

Reverberation Time atau Waktu Sabine suatu ruangan dapat diukur dengan rumus :  

 

 
Dimana : 

V = Volume ruangan ( dalam m3 ) 

S = Luas permukaan ruangan ( dalam m2 ) 

α= Rata-rata koefisien absorpsi   

   

=     

αi = Koefisien absorpsi masing-masing bahan 
Si = Luas permukaan masing-masing bahan 

 



Data pengukuran RT ini,  merujuk pada data pengukuran yang dilakukan oleh Zora Yuliardi ( 

13306061 ), Dini Renaning ( 13306009), dan Nurlinawati ( 13306059 ) pada tanggal 2 Juni 

2009. Data yang didapat adalah sebagai berikut :  

Volume total ruangan Masjid Salman : 5031.32 m3 

Total komposisi luas permukaan Masjid Salman : 

 

Komposisi Bahan  Luas ( m
2
) 

Kayu 1848,4 

Kaca 99,936 

Beton  220,19 

Total Luas 2168,53 

 

Sedangkan koefisien absorpsi masing-masing bahan adalah sebagai berikut : 
 

Jenis Bahan  α 

Wood Panel 0,195 

Glass 0,058 

Concrete Block Painted 0,075 

 

 
Dari tabel diatas dan dari rumus yang ada, maka dapat didapat koefisen absorpsi rata-rata  ( α ) 

sebesar  0.177 . Maka waktu sabine dapat diperoleh : 

   

 

Didapatkan RT atau waktu sabine sebesar 2.11 sec . Angka ini bukanlah angka yang buruk 

untuk sebuah ruangan seperti Masjid Salman ITB, karena batas maksimum RT yang baik untuk 

ruangan yang sejenis  adalah sekitar 2.5 detik. Jadi dapat dikatakan bahwa Masjid Salman ITB 

memiliki kondisi akustik yang sangat baik apabila ditinjau dari aspek Waktu Sabine atau RT ini. 

Selain penilaian objektif seperti diatas, penulis pun melakukan penilaian subjektif dengan cara 

mengobservasi waktu dengung tanpa melihat data yang ada. Observasi dilakukan dengan 



memperkirakan waktu yang diperlukan energi suara ketika  mengalami peluruhan. Energi suara 

dihasilkan dari suara tepukan tangan penulis ketika berada di dalam ruangan. Dari hasil 

pengamatan RT yang terobservasi kira-kira berada pada kisaran 1.5-2.0 detik. Dari penilaian 

subjektif ini, Masjid Salman ITB masih dapat dikatan memiliki kondisi akustik yang baik dari segi 

RT. 

4. Background Noise 

  Background Noise dapat ditentukan melalui grafik NC. Untuk dapat menentukan 

NC maka diperlukan pengukuran SPL pada frekuensi tertentu yang tersebar pada ruangan 

Masjid Salman ITB. Data untuk penilaian background noise ini merujuk pada data yang 

didapatkan Zora Yuliardi ( 13306061), Dini Renaning ( 13306009 ), dan Nurlinawati ( 13306059 

) pada tanggal 2 Juni 2009. Pengukuran dilakukan di 16 titik yang tersebar merata di dalam 

ruangan dan hasil SPL di tiap frekuensi dirata-ratakan. Data yang didapat adalah sebagai 

berikut : 

Frekuensi (Hz) Rata-rata SPL  (dB) 

63 67.725 

125 59.55 

250 54.3 

500 51.56 

1000 47.52 

2000 44.8 

4000 46.3 

8000 47.9 

 

dari data diatas NC dapat ditentukan dengan memplot pada grafik NC : 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Noise Criteria 

 

NC Masjid Salman ITB ditunjukkan oleh garis berwarna hitam. Dari grafik didapat NC 45. 

Berdasarkan referensi,  rekomendasi NC untuk tempat ibadah adalah 30-35. Dari data ini dapat 

dikatakan bahwa Masjid Salman ITB memiliki noise yang kurang baik.  

 

 

 

 



 

BAB IV 

ANALISIS 

1. Direct Arrival 

Dikarenakan sumber suara, dalam hal ini adalah loudspeaker, diposisikan pada 

ketinggian kurang lebih 3 meter dari dasar, maka dapat dipastikan bahwa gelombang 

suara tersebut akan merambat menuju telinga pendengar tanpa terhalang oleh sesuatu. 

Oleh karena itu, direct arrival Masjid Salman ITB bisa dikatakan sangat baik. 

 

2. Distribusi Suara 

Dari data yang didapat, bisa dikatakan bahwa SPL di dalam ruangan masjid 

cukup terdistribusi secara merata. Hal ini terbukti dari tipisnya selisih antara SPL yang 

terukur dari 5 titik pengukuran. SPL yang perbedaanya mencolok adalah pada titik 

pengukuran yang berada di pojok kanan dan kiri. Kedua titik tersebut mendeteksi SPL 

sebesar 66.92 dB dan 66.4 dB secara berurutan. Berbeda cukup besar dengan rata-rata 

SPL yang terdistribusi yaitu 70.21 dB. Hal ini bisa disebabkan oleh letak titik pengukuran 

tersebut yang posisinya sangat dekat dengan suara langsung atau loudspeaker. Jadi, 

SPL yang terdeteksi pada tersebut lebih dominan berasal dari suara langsung dan 

belum terlalu bercampur dengan suara pantul. Akibatnya SPL yang terdeteksi 

cenderung lebih kecil dibanding titik pengukuran yang lainnya.  

 

 



3. Reverberation Time 

RT atau waktu sabine Masjid Salman tergolong sangat baik yaitu sebesar 2.11 

detik. RT pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah energi pantulan yang terjadi dalam 

ruangan. Semakin banyak energi pantulan, semakin panjang RT ruangan, dan 

sebaliknya. Jumlah energi pantulan dalam ruangan berkaitan dengan karakteristik 

permukaan yang menyusun ruangan tersebut. Dikarenakan material penyusun 

permukaan Masjid Salman ITB mayoritas adalah kayu, yang notabene memiliki koefisien 

absorpsi yang cukup besar, maka jumlah energi suara yang dipantulkan akan lebih 

sedikit. Akibatnya waku dengung yang terjadi akan semakin pendek. 

4. Background Noise 

Background Noise Masjid Salman ITB yang tercatat adalah NC 45 berada dibawah 

standar NC suatu bangunan peribadatan yaitu NC 30-35. Kurang baiknya kondisi noise ini 

sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Bagian utara Masjid Salman ITB 

kebetulan sangat berdekatan dengan dengan Jalan Ganesha yang memang sedikit banyak 

dapat mepengaruhi kebisingan di dalam ruangan masjid. Selain itu juga di sekitar masjid sering 

diadakan acara-acara tertentu yang sedikit banyak juga berkontribusi terhadap noise yang 

ditimbulkan. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN 

1. Direct Arrival pada Masjid Salman ITB bisa dikatakan sangat baik, karena tidak ada 

pengahalang antara pendengar dengan sumber suara atau loudspeaker. 

2. Distribusi suara di dalam ruangan masjid bisa dibilang cukup merata. Perbedaan 

yang terjadi dapat disebabkan oleh jarak antara pendengar dengan sumber suara 

yang berbeda-beda 

3. Reverberation Time Masjid Salman ITB bisa dikatakan sangat baik karena memilki 

RT sbesar 2.11 detik, dimana nilai maksimum RT pada  tempat ibadah yang masih 

bisa ditolerir ada di kisaran 2.5 detik. 

4. Bentuk arsitektural dan material penyusun permukaan ruangan sangat 

mempengaruhi panjang-pendeknya RT atau waktu sabine. 

5. Noise Criteria yang kurang baik pada Masjid Salman ITB dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya yang menimbulkan kebisingan. 
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LAMPIRAN 
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