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I.	  Latar	  Belakang	  

Masjid Salman ITB adalah masjid kampus pertama di Indonesia. 

Karena posisinya tersebut, maka masjid ini sangat sarat dengan teknologi 

dengan tanpa mengabaikan fungsi masjid tersebut sebagai tempat 

ibadah. Walaupun demikian, masjid ini terlihat sangat sederhana dan 

membuat jamaah merasa nyaman beribadah di sana. 

Masjid Salman memiliki arsitektur yang sangat berbeda dengan 

masjid-masjid besar di Indonesia pada umumnya. Jika pada masjid besar 

lainnya memiliki bentuk yang berkubah, maka masjid salman hanya 

memiliki atap yang mendatar dan terbuat dari kayu. Dinding, atap, serta 

lantai masjid semuanya dibuat bermaterialkan kayu. Material lantai yang 

terbuat dari kayu sejenis parkit, selain bermaksud untuk meningkatkan 

kualitas akustik ruangan juga dimaksudkan untuk kenyamanan dalam 

beribadah, sehingga tidak lagi dibutuhkan sejadah. Hanya dinding bagian 

depan yang jelas tampak terbuat dari beton tinggi. Tidak adanya kubah 

memungkinkan tidak adanya pemusatan suara, sehingga suara yang 

diterima di semua titik hampir merata.  

Masjid Salman memiliki ukuran 25 m x 25 m x 7 m untuk bagian ruang 

utamanya. Pada siang hari semua pintu samping dibuka total, sedangkan 

pada malam hari hanya ada dua pintu yang dibuka yaitu pintu tegah 

sebelah utara dan pintu tengah sebelah selatan, sedangkan pintu sebelah 

selatan hanya dibuka ketika ada acara besar dan ketika shalat jum’at. 

Gambar 1: Masjid Salman ITB dalam fotografi panoramic 

Sumber: http://fotofotorizapn.blogsome.com/ 
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II.	  Topik	  Permasalahan	  

Masjid Salman ITB terletak di Jalan Ganesha yang merupakan jalan 

sempit dan sering dipenuhi kendaraan pribadi yang akan menuju ke 

kampus ITB dan sekitarnya. Akibatnya di jalan ini sering terjadi kemacetan 

sehingga banyak pengendara yang membunyikan klakson yang dapat 

membuat bising sampai terdengar ke dalam ruangan utama masjid yang 

jaraknya sekitar 10-15 meter dari jalan. Jika kemacetan ini terjadi pada 

waktu shalat, maka kemungkinan besar akan mengganggu kekhusuan 

ibadah jamaah di dalam masjid Salman. Selain itu, letak masjid salman 

yang juga tidak jauh dari lapangan parkir timur ITB yang sering digunakan 

unit-unit kesenian untuk melakukan latihan musik, juga sering membuat 

jamaah yang sedang beribadah di dalam maupun di koridor masjid 

terganggu dengan suara tersebut. 

 
Gambar 2: Kondisi Jalan Ganesha yang dipadati kendaraan 

Sumber: http://kupalima.wordpress.com/ 

Ruangan utama masjid Salman memang sudah didesain sedemikian 

rupa sehingga memenuhi parameter akustik yang dibutuhkan untuk 

tempat ibadah. Tetapi karena hambatan untuk suatu desain akustik suatu 

ruangan sangatlah banyak, sehingga masih terdapat kekurangan yang 

ditemui pada suara yang terdengar di ruangan utama masjid Salman. 

Salah satu hambatannya adalah sirkulasi udara serta pencahayaan alami 

dalam ruangan utama masjid yang harus dijaga, sehingga akibatnya pintu-

pintu yang mengarah ke Jalan Ganesha harus dibuka pada siang hari. Hal 
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inilah yang membuat ruangan utama masjid sering terganggu oleh noise 

yang datang dari arah utara masjid.  

Dari penjelasan tersebut, maka topik permasalahan yang akan 

dibahas adalah: 

1. Kondisi akustik masjid Salman dengan menilai parameter-

parameter utama akustik dalam ruangan. 

2. Gangguan bising dari jalan Ganesha terhadap kondisi akustik 

ruangan masjid Salman ITB. 

 

III.	  Penilaian	  Kondisi	  Akustik	  Masjid	  Salman	  ITB	  

Dalam penilaian kondisi akustik ini, yang dinilai adalah kondisi akustik 

masjid Salman secara umum dengan menggunakan beberapa parameter 

akustik, serta penilaian kondisi akustik masjid Salman dengan adanya 

bising yang datang dari lapangan parkir timur ITB dan Jalan Ganesha. 

Penilaian ini dilakukan dengan subjektif yaitu dengan memanfaatkan 

pendengaran penulis, serta secara semi-objektif yaitu dengan rekaman 

suara yang dianalisis menggunakan software sound analyzer. 

3.1 Penilaian Kondisi Akustik Ruangan Secara Umum 

a. Direct arival 

Penerimaan suara langsung yang baik ini dikarenakan empat buah 

loudspeaker ditempatkan di bagian dinding depan (2 buah di sudut dan 

2 buah lagi di tengah) dan dua buah ludspeaker yang dipasang pada 

tengah ruangan mengarah ke belakang. Dengan adanya penempatan 

seperti ini, maka tingkat tekanan suara dapat diterima secara sama 

oleh semua jamaah yang menghadap arah barat pada lokasi manapun 

di dalam ruangan masjid, baik dalam kondisi berdiri maupun duduk. 

Untuk penerimaan suara secara langsung tanpa menggunakan sound 

system, suara yang diterima akan tergantung posisi sumber suara dan 

penerima. Jika terlalu banyak jamaah di dalam ruangan maka 

penerimaan suara akan terganggu karena suara langsung dari sumber 

dapat terhalang. Oleh karena itu tata akustik masjid Salman memang 
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cocok untuk digunakan dengan menggunakan sound system dan 

kurang cocok untuk suara langsung tanpa sound system. 

 

Gambar 3: Loud Speaker di masjid Salman yang diarahkan langsung menuju jamaah 

Sumber: http://lizenhs.wordpress.com/  

b. Reverberation time at 500Hz 

Dari observasi yang saya lakukan dengan cara merekam suara ketika 

ada ceramah, waktu dengung yang terjadi adalah sekitar 1 detik. Hal 

ini saya rasakan lebih baik dibandingkan dengan masjid-masjid besar 

lainnya. Hal ini dapat terjadi karena dinding, atap, serta lantainya 

hampir semuanya bermaterialkan kayu, sehingga suara yang menuju 

dinding, atap, dan lantai hanya sebagian suara yang dipantulkan 

sisanya diabsorbsi. 

c. Warmth 

Secara kuantitatif warmth (kehangatan) adalah perbandingan antara 

waktu dengung pada frekuensi rendah dengan waktu dengung pada 

frekuensi menengah. Tetapi secara kualitatif warmth yang dirasakan 

pada ruangan masjid Salman ITB adalah sangat baik untuk semua 

frekuensi. Hal ini dapat dirasakan ketika shalat maupun ceramah 

dengan imam dan khatib yang memiliki frekuensi suara yang berbeda-

beda (tenor-bariton-bass), suara yang saya rasakan sama jelasnya 

dan waktu dengungnya juga tidak jauh beda. Hal ini berarti bahwa 

ruangan masjid salman, secara akustik sangat tepat untuk aktivitas 
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speech yang mensyaratkan waktu dengung yang tidak jauh berbeda 

untuk frekuensi rendah dan menengah. 

d. Intimacy 

Intimacy berarti kedekatan antara suara yang diterima secara langsung 

dengan suara pantulan yang pertama kali datang. Dengan 

mendengarkan beberapa ceramah dan shalat, dapat saya rasakan 

bahwa hampir ada jarak waktu yang cukup singkat sehingga dapat 

dibedakan mana suara yang langsung dan mana suara hasil pantulan.  

e. Diffusion 

Dapat dirasakan bahwa ketika berada di posisi manapun di dalam 

ruangan masjid Salman kejelasan suara yang diterima tidak ada 

perbedaan yang jauh. Hal ini menandakan bahwa proses difusi suara 

di ruangan masjid sangat baik. Difusi suara yang baik ini disebabkan 

atap ruangan masjid yang terbuat dari kayu dan bentuknya yang 

mendatar (tidak berkubah). 

Gambar 4: Atap Masjid Salman yang terbuat dari kayu 

3.2 Penilaian Pengaruh Kebisingan Jalan Ganesha  

Dari hasil rekaman suara ketika acara kajian siang yang diambil pada 

titik dekat pintu utara, didapat bahwa pada beberapa waktu terdengar 

bising yang datang dari kendaraan yang melintas di jalan Ganesha. Dari 

analisis yang dilakukan menggunakan software sound analyzer, maka 

didapat adanya pertambahan level tekanan suara pada frekuensi tinggi. 

Pada analisis menggunakan software ini hanya didapat pertambahan level 
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yang tidak terlalu signifikan, karena sensitivitas dari microphone yang 

digunakan kurang bagus. Tetapi jika didengar dengan telinga secara 

langsung, maka bising yang timbul dari kendaraan-kendaraan di jalan 

Ganesha dapat mengganggu kejelasan suara pembicara atau sumber 

suara yang sedang didengarkan. 

 

IV.	  Analisis	  

Kondisi akustik ruangan utama masjid Salman ITB memiliki nilai yang 

baik untuk semua parameter akustik ruangan karena memang sudah 

didesain khusus agar suara dari imam di mihrab dapat didengar dengan 

jelas oleh semua jamaah pada posisi manapun di dalam ruangan. 

Komponen utama dalam ruangan yang didominasi kayu, yaitu pada 

bagian atap, dinding samping, serta lantai membuat energi yang 

terpantulkan oleh atap dan dinding hanya sedikit sehingga tidak ada 

masalah-masalah yang sering terjadi dalam ruangan akustik, yaitu: 

1. Pemusatan suara, masalah ini terselesaikan dengan desain atap 

yang mendatar (tidak berkubah). 

2. Echoe (gema), masalah ini terselesaikan dengan menggunakan 

atap yang terbuat dari kayu di mana kayu ini memiliki nilai 

koefisien absorbsi yang relative cukup tinggi, sehingga energi 

suara yang terpantul lebih sedikit. 

3. Resonansi, masalah ini terselesaikan dengan tidak membuat 

dinding pararel yang terbuat dari bahan yang keras. Di ruangan 

utama masjid Salman, hanya dinding bagian depan yang terbuat 

dari beton. 

Jika dilakukan penilaian secara kuantitatif terhadap parameter-

parameter akustik dalam ruangan masjid Salman ITB, maka didapat salah 

satu yang paling dominan adalah waktu dengung, yaitu: Pada buku 

Fundamentals of Acoustics di halaman 344 terdapat table yang berisi 

waktu dengung yang layak sesuai fungsi ruangan. Jika kita anggap masjid 

sama fungsinya dengan auditorium, maka didapat nilai T60 adalah: 
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T = R. V1/3 = 0.006 x (25mx25mx7m)1/3 = 0.98 s 

Hal ini berarti ruang masjid Salman memenuhi kriteria secara akustik 

sebagai ruang auditorium karena RT60≈ 1 detik. 

Dari penilaian secara subjektif dan objektif terhadap gangguan bising 

dari jalan Ganesha pada ruangan masjid Salman, diketahui bahwa bising 

tersebut cukup mengganggu kejelasan suara yang datang dari sumber 

suara. Hal ini sebenarnya sudah diminimalisasi dengan adanya beberapa 

pepohonan pada tanah kosong di antara masjid dengan jalan Ganesha. 

Tetapi karena adanya hambatan yang mengharuskan pintu bagian utara 

terbuka agar sirkulasi udara dan pencahayaan alami tidak terganggu, 

maka mau tidak mau gangguan bising dari jalan Ganesha masuk ke 

dalam ruangan masjid yang membuat ketidakjelasan penerimaan suara 

walaupun bising yang datang tidak berlangsung secara terus-menerus 

dan hanya datang sekali-kali. 

Gambar 5: Pepohonan di antara masjid Salman dan Jalan Ganesha 

Dari kedua foto di atas terlihat bahwa masih terdapat ruangan terbuka 

yang terdapat di antara ruangan masjid dan jalan Ganesha yang membuat 

bising dari jalan masih dapat masuk ke dalam ruangan tanpa terhalang 

apapun. Beberapa solusinya adalah dengan menanam pohon yang 

berdaun rindang dan cukup tinggi yang berfungsi sebagai sound barrier. 

Kelemahan dari solusi ini adalah terganggunya pencahayaan yang 

bersumber dari arah sebelah utara masjid. Sehingga perlu dicarikan solusi 
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agar semua parameter kenyamanan ruangan masjid, yaitu akustik, 

pencahayaan, dan tata udara semuanya memiliki kondisi yang baik. 

Apalagi dari pengukuran yang telah dilakukan pada praktikum Lab TF IV, 

nilai kebisingan Leq di jalan Ganesha adalah 60-65 dB(A) yang merupakan 

nilai yang lebih tinggi dari baku mutu suara yang diperbolehkan untuk 

lingkungan tempat ibadah yaitu 55 dB(A) sesuai KepMen Lingkungan 

Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang baku mutu bising. 

 

	  

  

  

  

 

KepMen Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang baku mutu bising 

 

V.	  Kesimpulan	  

M Ibnu Athoillah dalam tugas akhirnya berjudul Optimalisasi Kondisi 

Akustik Ruang Ibadah Masjid PUSDAI dan Evaluasi Hasil Simulasi 

Dengan Percobaan Pada Keadaan Sebenarnya, terdapat beberapa 

kebutuhan dasar pendengar (jamaah) dari kondisi akustik dalam ruangan 

masjid, diantaranya adalah: 

1. Audibilitas Suara (Sound Audibility), dengan tingkat kekerasan 

suara (loudness) yang dapat diterima oleh semua pendengar 

dengan merata. 

2. Inteligibilitas Pembicaraan (Speech Intelligibility), dengan suara 

pembicaraan yang dapat dipahami dimanapun pendengar berada. 

3. Persepsi yang penuh (Full Perception) terhadap penekanan 

khusus pada beberapa huruf konsonan dan vokal ketika 

pembacaan ayat suci Al Qur’an. 

 
 
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
NO. 48 TAHUN 1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996  
 
 

BAKU TINGKAT KEBISINGAN 
 

 
 
 
Keterangan : 
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan 
 
 
LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
NO. 48 TAHUN 1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 
 
 

METODA PENGUKURAN, PERHITUNGAN DAN EVALUASI TINGKAT KEBISINGAN 
LINGKUNGAN 

 
 
1. Metoda Pengukuran 

Pengukuran tingkat kebisingan dapat diiakukan dengan dua cara : 
1) Cara Sederhana 
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4. Kealamiahan (Naturalness) suara pembicara, yang muncul dari 

kemampuan pendengar untuk melokalisasi sumber suara yang 

sebenarnya dengan mempertahankan perasaan nyata atau 

realisme dan kealamihannya. 

Untuk mengurangi kebisingan yang datang dari jalan Ganesha, maka 

salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menanam pohon-

pohon berdaun rindang dan cukup tinggi yang dapat berfungsi sebagai 

sound barrier. Namun hal ini berarti menjadi hambatan bagi faktor 

kenyamanan ruangan lainnya yaitu pencahayaan dan tata udara, 

sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat agar semuanya menjadi 

nyaman. Pengaturan sound barrier ini dibutuhkan terutama pada siang 

hari yang mengharuskan semua faktor kenyamanan ruangan harus 

optimal untuk kenyamanan ibadah, tanpa gangguan apapun terutama 

gangguan kebisingan dari jalan Ganesha yang sering terjadi karena 

kemacetan di siang hari. 
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