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A. Latar Belakang 

Penelitian saya merupakan makalah untuk 
menggenapi Ujian Tengah Semester mata kuliah 
Akustika, penelitian ini adalah meneliti secara 
subyektif dari ruang akustik pada kendaraan 
Toyota Yaris seri S, alasan dipilihnya topik ini 
adalah, karena kendaraan toyota yaris ini 
merupakan kendaraan yang saya gunakan 
hampir setiap hari dan tentu saja keadaan 
akustik didalamnya, baik saat mobil berjalan 
pada kecepatan lambat atau cepat, pada jalanan 
yang kondisinya padat (otomatis keadaan diluar 
mobil berisik) maupun kondisi sunyi (keadaan 
luar relatif lebih sunyi) lebih mudah saya pahami 
dibandingkan jika saya meneliti suatu ruang yang 
baru saya masuki, atau setidaknya sering saya kunjungi tetapi semata-mata bukan untuk dapat 
mendengarkan suara secara jelas, berbeda dengan pada saat saya berada di kendaraan saya sendiri, 
yang bila saya berada didalamnya, maka saya akan memutar musik dengan kualitas yang relative 
tinggi. (minimal pada bitrate 96kbps dan maksimal di 192kbps, rata-rata berada pada 128kbps)  
 

B. Topik Permasalahan 
Masalah yang ingin saya tinjau dari ruang mobil ini adalah, apakah dari seluruh parameter penilaian 
akustika, dapat menghasilkan hasil yang baik. Parameter-parameter yang akan dibahas pada makalah 
ini adalah reverberation time yang nantinya berhubungan dengan liveness, diffusion, clarity(C80 dan 
C50), definition(D50), warmth, direct arrival, intimacy, serta efek noise eksternal yang nantinya akan 
dibahas semuanya secara subjektif. Permasalahan yang ingin saya bahas pula adalah efek noise dari 
luar kendaraan terhadap kekuatan suara di dalam mobil sehingga dapat memmungkinkan penurunan 
kualitas suara, atau kualitas daya suara yang sampai ditelinga. 
 

C. Dasar Teori yang digunakan 
1. Reverberation Time: arti harafiahnya adalah waktu dengung, secara obyektif, waktu dengung ini 

ditinjau pada saat frekuensi 500Hz dan merupakan seberapa lama energy suara dapat bertahan 
didalam suatu ruang akustik. Pandangan subyektifnya adalah terpengaruh pada liveness, 
maksudnya, diambil dari analogi music live yang terletak pada areal terbuka dan pada saat itu 
pula suara apapun yang kita dengar di depan stage atau lebih jauh, akan terdengar melebar, 
kadang terdengar lama, mungkin juga terdengar cepat habis suaranya.  Gejala suara cepat habis 
atau death ini, menunjukkan rendahnya waktu dengung sebagai mana pengkondisian suara yang 
digunakan pada ruangan yang dipergunakan untuk penggunaan speech sedangkan untuk music, 
waktu dengungnya sedikit lebih lama, sehingga terdapat suatu efek menyelimuti dari lagu yang 

Gambar 1: Toyota Yaris tipe S 



dilantunkan. ‘Ruang untuk konser symphony misalnya, memerlukan waktu dengung 1.7 – 2.2 
detik, sedangkan untuk ruang percakapan antara 0.7 – 1 detik.’(**) 

2. Diffusion: adalah suatu parameter yang menunjukkan keseragaman dari daya suara yang 
diterima oleh pendengar atau pengamat, dari sebuah sumber suara yang diletakkan di dalam 
ruang akustik tersebut. Artinya, setiap suara yang dikeluarkan oleh sumber suara dipantulkan 
secara difus oleh permukaan interior didalam ruang sehingga seolah-olah musik memenuhi 
ruangan tersebut(dalam penilaian subyektifnya). 

3. Definition: ‘merupakan kemampuan pendengar untuk mendengarkan suara dari masing-masing 
instrumen dari musik pada saat transien sehingga dapat terjadi variasi spectrum. Definition juga 
merupakan penentuan kejelasan pembicaraan dalam suatu ruang dengan membandingkan 
energi suara yang termanfaatkan dengan energy total dalam ruang D50 merupakan rasio antara 
energi yang diterima pada 50 ms pertama dengan total energi yang diterima. Durasi 50 ms 
disebut juga batas kejelasan speech yang dapat diterima. Semakin besar nilai D50 maka semakin 
baik pula tingkat kejelasan pembicaraan, karena semakin banyak energi suara yang 
termanfaatkan dalam waktu 50 ms’(*) 

4. Clarity: ‘Clarity diukur dengan membandingkan antaraenergi suara yang termanfaatkan (yang 
datang sekitar0.05 – 0.08 detik pertama setelah suara langsung)dengan suara pantulan yang 
datang setelahnya, dengan mengacu pada asumsi bahwa suara yang ditangkap pendengar 
dalam percakapan adalah antara 50-80 ms dan suara yang datang sesudahnya dianggap suara 
yang merusak. Semakin tinggi nilai C50, maka semakin pendek waktu dengung, demikian pula 
sebaliknya. Tingkat kejelasan pembicaraan akan bernilai baik jika C50 lebih kecil atau sama 
dengan -2 dB. C80 merupakan rasio dalam dB antara energi yang diterima pada 80 ms pertama 
dari signal yang diterima dan energy yang diterima sesudahnya. Batas ini ditujukan untuk 
kejelasan pada musik. Nilai C80 adalah nilai parameter yang terukur lebih dari 80 ms, semakin 
tinggi nilai C80 maka suara akan semakin tidak bagus.’(*) secara subyektifnya adalah kemurnian 
suara yang dihasilkan sumber suara. 

5. External Noise: adalah suara bising yang mempengaruhi kualitas suara yang ada di dalam ruang 
control yang telah teratur akustiknya, dari penilaian ini dapat dilihat apakah kendaraan atau 
ruang yang ditinjau sudah memiliki tingkat kekedapan yang baik atau belum. 

6. Warmth: secara langsung arti warmth adalah kehangatan. ‘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-tinggi.’(**) 

7. 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 ms.’(**). Secara subyektifnya, intimacy menunjukkan tersampaikannya 
feel yang ingin disampaikan oleh setiap instrumen atau sumber suara dialam ruang. 

8. Direct Arrival: menunjukkan arah sumber suara yang terdeteksi oleh indra penglihatan, atau 
setidaknya, hasil pengamatan dari arah sumber suara yang didengar(apakah suara seolah 
didengar dari belakang, atau justru memang suaranya dominan di suatu sisi yang tidak 
menghadap langsung dari keadaan badan kita, (contoh: untuk ruang seminar sudah tentu arah 
dating sumber harus dari depan, bukan dari belakang) 



 
D. Metode Pengamatan  

Metoda Pengamatan: Pengamatan 100% menggunakan telinga saya sendiri, tanpa alat merekam 
dan software-software mengolah dan penangkap sinyal, kemudian, penelitian dilakukan di 
berbagai kondisi, pertama adalah saat mobil diam di garasi dan mesin mati, saat mesin 
dinyalakan dan mobil tetap digarasi, yang kedua, saat mobil dijalankan pada lingkungan komplek 
dengan noise relative minim dari luar dengan tambahan adanya noise dari gesekan roda dengan 
tanah, suara redam dan ayunan shockbreaker dan suara mesin mobil sendiri, yang ketiga adalah 
ketika mobil dijalankan di jalan raya yang ramai sehingga tercipta bising yang bermacam2, hingga 
penggunaan saat hujan deras dan pengyunaan pada kecepatan tinggi di jalan tol (landasan semen 
yang bunyi gesekannya keras) 
 

E. Pengamatan Spesifikasi Audio dan Interior mobil 
1. Keadaan Standar Mobil: mobil Toyota Yaris tipe S yang dibeli tahun 2006 (generasi pertama) yang 

memiliki system audio standar bawaan toyota (tidak diketahui merk, daya suara dan spek 
detilnya) meliputi 1 head unit dan 4 speaker di setiap pintu kiri dan kanan, 2 speaker tambahan 
didepan-diatas dasbor (diperbatasan kaca samping deretan kursi depan dengan kaca depan 
mobil), tidak ditemukan subwoofer terpisah, dan kemungkinan terdapat divider suara(dijelaskan 
kemudian). Bahan kursi masih menggunakan bahan standar semacam kain yang berpori-pori, 
rumah speaker ditutupi material sejenis plastik. Selain itu terdapat elemen kaca dan karpet mobil 
dari karet dan semacam flannel yang tebal yang berfungis sebagai peredam dari bawah. Gampar 
tampak atas adalah sebagai berikut(bukan foto mobil saya asli, melainkan foto model yaris tipe 
YRS yang dipasarkan di luar negri, sehingga Nampak penggunaan setir kiri) 
 

                             

 
                          

 

 
 
 
 
 

 
2. Sistem Head Unit dan Suara Output Speaker: pada head unit hanya terdapat pengaturan 

volume(dari angka 0 sampai maksimal di 63) dan equalizer manual khusus pada rentang frekuensi 
tinggi(asumsinya dominan ke treble rentang -5 sampaiu +5) dan rendah (asumsinya dominan ke 
bass rentangnya -5 sampai +5). Ada pula pengaturan posisi nyala speaker baik pengaturan depan 
belakang(terdapat nominal R7 untuk belakang, 0 untuk tengah, sampai dengan F7 untuk 
kedepan) maupun kiri kanan(penentu balance suara, terdapat L7 untuk kiri, 0 untuk tengah, 
sampai dengan R7 untuk kanan), pada pengamatannya, bila diset suara murni dari speaker 
belakang (dalam hal ini R7) maka akan dihasilkan melody lagu yang dominan ke suara 
berfrekuensi rendah sehingga warna suara berfrekuensi tinggi ada diantara dilemahkan, atau 
berubah sedikit lebih rendah dari frekuensi sebenarnya yang lebih tinggi, terjadi pula sebaliknya 
bila posisi ada di depan (F7) dan pengaturan balance tidak merubah susunan bass ataupun treble, 
hanya saja berhubungan dengan keseimbangan suara yang masuk ke telinga(suara terdengar 

Gambar 2: Interior tampak atas Toyota Yaris YRS (***) Gambar 3: Gambar sebelumnya yang diberi letak speaker 



terpisah pada bitrate suara 96kbps keatas, bila dibawahnya maka yang terjadi suara dapat 
pecah). 2 Speaker di dekat kaca depan, diamati mengikuti suara dari 2 speaker di kursi depan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F. Lagu yang Digunakan 
1. Only Human(OST 1 liter of tears) by “K” (bitrate: 128kbps): komponen suara yang ada pada lagu 

ini adalah suara vokal pria yang bersuara mid ke tinggi dan alat musik piano 
2. The Legend Come to Life(OST Pokemon 2000) (bitrate: 128kbps): merupakan lagu orkes lengkap 

tanpa vokal. Pada rekaman aslinya sedikit diberi efek dengung sehingga Nampak luas musiknya. 
3. That’s What You Got by Paramore (bitrate: 192kbps): bergenre rock walaupun pelan, 

komponennya adalah gitar listrik, gitar bass vokal wanita dan suara drum dan sedikit suara 
tambahan vokal (backing vocal) 

4. Sinaran by Jubing Kristianto (bitrate: 128kbps): semua suara secara total adalah suara gitar dari 
Jubing, tanpa vokal, gitar yang dipakai diestimasi gitar klasik(senar nilon), didalam lagu ini 
terdapat penambahan reverberation time standar bawaan rumah rekaman. 

5. Bukan Cinta Biasa – Afgan (bitrate: 128kbps): pada bagian bait 1 lagu, musik didominasi oleh 
musik orkes kemudian mulai bait kedua, musik mulai ditambahi alat musik gitar listrik, drum 
dengan beat pelan dan gitar bass elektrik, tetapi tidak ada suara musik jenis sintetis. 

6. Konna ni Chikaku de (OST Nodame Cantabile) by Crystal Kay: merupakan lagu dari serial anime, 
opening dibuka dengan string yang bunyinya cukup keras dan kemudian disusul musik-musik 
elektronik alias sintetis baik yang menyerupai suara terompet sampai pada permainan 
beat(seperti suara drum) serta terdengar suara bass yang cukup kuat di lagu ini. 

Keterangan: 
- Volume standar diset pada angka 20 dalam kondisi apapun(keadaan sepi ataupun penuh bising) 

dan equalizer diset pada parameter bass 0 dan treble 0 

Gambar 4:  Beberapa gambar speaker pada beberapa posisi 



- Bitrate yang tertera, merupakan bitrate lagu pada saat saya mendapatkannya dari hasil rip atau 
download dan tertera pada data musik pada software media player maupun pada windows 
explorer(bukan hasil editan dari saya sendiri) 

- Semua lagu menggunakan judul dan penyanyi aslinya yang bisa didownload langsung dari 
internet 

- Sesuai kebutuhan pengamatan, pengaturan fad(depan belakang), bal(kiri kanan), volume dan 
equalizer disesuaikan untuk meninjau parameter yang ditinjau bdasar dasar teori 

- Seluruh penilaian dibawah ini menurut apa yang saya dengar dengan kemampuan telinga saya, 
pertama-tama mohon maaf saya haturkan kepada pihak Toyota 

- Semata-mata penilaian ini subyektif dari saya dan bukan maksud mengiklankan kendaraan yang 
saya kendarai 
 

G. Penilaian Berdasar Parameter Beserta Analisis 
1. Reverberation Time: pada keadaan bising apapun, dan diputar lagu apapun(kecuali lagu yang 

rekamannya sudah diset punya RT yang tinggi, sbg contoh lagu 4 dan 2, di dalam mobil ini tidak 
terjadi “death” melainkan tetap sama dengan kondisi aslinya), tidak didapati reverberation time 
yang berlebihan, sehingga untuk suara music yang notabenenya berasal dari ke 6 speaker, maka 
tidak terjadi masalah, begitu juga dengan sumber suara orang yang berada didalamnya, tidak 
terjadi pemantulan yang mengganggu walaupun karena kondisi ruangnya, didalam mobil toyota 
yaris ini serasa berada di ruang kedap pada umumnya sehingga speech dari arah belakang 
terkadang dapat tidak terdengar jelas dari depan(kecuali pada saat diluar bising sekali) 

2. Direct Arrival: karena berjenis akustik kendaraan, tentu saja kita tidak dapat dan tidak perlu 
melihat speaker mobil secara melulu, kecuali 2 speaker tambahan di dekat kaca depan, namun 
suara seolah-olah datang depan dan membentuk ruangan disekitar saya. 

3. Warmth: pada parameter ini, saya menggunakan lagu nomor 3 yang bernuansa rock sehingga 
membutuhkan bass atau low frequency dan lagu nomer 1 yang bertajuk rada mellow, lagunya 
pelan dan didominasi suara vokal yang rentang frekuensinya mid ke high (standar suara sang 
vokalis cenderung lebih tinggi dari suara laki-laki pada umumnya). Dan hasil yang didapat, pada 
level volume 20 dan keadaan mobil maksimal pada taraf pengendaraan dalam kota, warmth 
tetap terjaga tanpa gangguan noise yang terkadang menghilangkan aksen tekanan bass, 
terutama pada lagu 3, dan pada lagu 1, karena pada lagu terdapat sesekali dentuman gitar bass, 
disitu warmthnya terjaga, namun untuk frekuensi-frekuensi tinggi, ada sedikit rasa cempreng 
sehingga warmth  

4. Intimacy: diamati dari seluruh lagu, didapatkan intimacy yang lumayan baik di setiap alat musik, 
namun sekali lagi, terjadi apabila suara dari luar tidak terlalu berisik. Hal-hal yang dapat 
mengurangi intimacy adalah bila saya terlalu mengecilkan volume, misalnya dibawah 10, maka 
yang terjadi kesan alat musik berfrekuensi rendah seperti bass tidak lagi terdengar melainkan 
hanya suara musik berfrekuensi tinggi, sebaliknya. Penambahan volume, justru dapat 
mengkompensasi bising dari luar 

5. Diffuse: dimanapun saya duduk di kursi penumpang maupun kursi penumpang, suara nampak 
seragam, hanya terdapat ketidak merataan di beberapa tempat yang ekstrim, maksudnya adalah 
tempat-tempat yang mungkin tidak akan ditempati oleh pengguna mobil pada waktu yang lama, 
misalnya, bagasi mobil, lantai mobil, atau posisi yang jaraknya sangat dekat dengan kaca jendela, 
di titik-titik tersebut suarayang didengar terdapat jeda dan perbedaan kuat suara sehingga dapat 
dianggap tidak difus, tetapi sekali lagi, ditempat yang umum ditempati orang dengan seharusnya, 
posisi manapun(sekalipun menurunkan sandaran kursi depan suara terdistribusi merata. 



6. Definition: parameter ini paling ditinjau dari lagu nomor 2, 5 , dan 6 yang di dalam lagunya 
terdapat susunan kompleks diantaranya gabungan alat musik genre klasik, sintetis, dan irama 
pop, namun, warna suara nampak terdengar semua, sesuai dengan teori dimana definition 
merupakan kemampuan pendengar untuk membedakan seiap instrumen musik yang 
diperdengarkan, maka pada mobil Yaris ini, menurut saya termasuk tinggi, karena dapat 
terbedakan dengan jelas apa saja alat musik yang ada pada lagu tersebut, walaupun mungkin 
saya tidak tahu apa namanya, salah satu bukti lain adalah, saya bisa menjabarkan poin F diatas. 

7. Clarity: berhubungan dengan kemurnian dari warna suara yang membentuk spektrum dan 
harmonisasi dalam musik, bila didasari pada parameter C50 subyektif yaitu untuk kemurnian 
suara vokal, diamati suara vokal nampak jelas per katanya(kecuali bila penyanyinya memang cara 
melafalkannya tidak jelas) namun menurut saya belum mencapai tahap yang benar2 clear sekali, 
apalagi kalau volume di naikkan sampai ke volume diatas 36an keatas(menurut telinga saya) dan 
justru bila suara dibawah 10, clarity dari vokal lebih terasa walaupun memang suaranya kecil. 
Dari parameter C80 subyektif yaitu untuk meninjau suara musik. Kemurnian suara musik terjadi 
pada volume optimalnya sekitar 15-30 dan pada volume 30 hanya saya gunakan ketika naik ke 
jalan tol, karena efek dari bising membuat volume 30 nampak seperti volume 20 pada saat saya 
berada di dalam garasi, dan pada tingkat bising tertentu, karena volume harus dibesarkan, justru 
pengalaman yang saya dengar, clarity dari alat musik sedikt menurun, walaupun tetap enak 
didengar. Clarity ini juga dibandingkan dari ke 6 lagu yang ada. Dan gangguan dari clarity tersebut 
dapat sedikit dikompensasi dengan pengaturan equalizer dari mobil 

8. Efek Noise dan Kekedapan Ruang Interior Mobil: dari yang saya amati, entah karena mobil 
tersebut dibeli tahun 2006 atau dari dulu juga sudah begitu, berdasarkan pengamatan diluar, 
pada volume 20, suara lagu sudah sampai keluar kendaraan dan bukan hanya terdengar bassnya 
saja, namun juga suara vokal dan treble dari sebuah lagu walaupun sedikit berubah menjadi agak 
berfrekuensi rendah dan tentu saja volumenya tidak sekeras volume 20 didalam interior, berbeda 
dengan keadaan di dalam mobil, ketika volume 20 dibunyikan di dalam, maka vokal dan suara 
dari luar tidak banyak terdengar, kecuali bunyi klakson, sirine atau pluit satpam (mobil saat itu 
dicoba di 2 tempat, yaitu garasi rumah dan parkiran mall). Sedangkan saat kendaraan berada 
pada jalan tol, bunyi gesekan roda dan semen serta putaran mesin pada putaran tinggi (sekitar 
3000rpm keatas) sangatlah terdengar jelas dan keras, sehingga perlu ditingkatkan volumenya 
diatas 20, walaupun saya tidak pernah berani menaikannya ke volume 50 dalam keadaan sebising 
apapun karena selain keras sekali, suaranya jadi tidak jelas. 
 

Foto-Foto 
Dimungkinkan penilaian seperti diatas itu merupakan hasil dari kontur mobil dan material yang 
ada didalamnya, sehingga suara musik berada pada kualitas yang lumayan baik namun masih 
mengandung efek kebocoran baik dari luar kedalam dan dalam keluar. Berikut ini adalah 
beberapa komponen dari interior mobil Yaris tipe S yang saya miliki. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5: Karpet bawah Gambar 6: Dasbor dan interior bagian depan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dilhat dari gambar yang menunjukkan bahan kursi, sebenarnya bila dilihat lebih dari dekat, maka 
akan ada tekstur yang menjorok ke dalam dan ada yang timbul keluar. Menurut pendapat saya, 
mungkin bagian inilah yang berfungsi sebagai diffuser dari ruang mobil ini, selain itu kekedapan 
terjadi karena adanya bahan-bahan yang seperti kain beringga baik padalangit-langit, lantai dan sisi-
sisi mobil dan bertekstur halus maupun kasar(bukan licin dan keras) sehingga tidak terjadi 
kemungkinan gelombang berdiri di dalam interior mobil.  
 

H. Kesimpulan 
Kesimpulannya keadaan akustik dari dalam mobil Toyota Yaris tipe S ini memiliki suara yang 

lumayan baik untuk kebutuhan musik dilihat dari parameter-parameter yang dinilai sepenuhnya 
secara subjektif berdasar pada suara lagu yang tertera diatas beserta suara speech pengguna 
kendaraan dan penumpangnya, untuk pengguna dalam ruang, mobil dapat dikategorikan kedap dan 
suara didalamnya cukup terlingkup walaupun sebenarnya, pengamat diluar masih dapat mendengar 
kebocoran suara pada level suara tertentu. Dan kebocoran juga terjadi dari bagian bawah mobil, 
karena suara gesekan jalan dan suara mesin pada putaran tinggi lumayan terasa(di jalan tol pada 
umumnya), kesimpulan lain adalah, mobil ini dari segi suara yang diperdengarkan lebih banyak 
mendominasi mid ke low frequency berdasarkan pengamatan diatas.  

 
 
 

Gambar 7: bahan pelapis pintu(seragam di 4 pintu) Gambar 8: bahan kursi 
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