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A. LATAR BELAKANG 

Akustik dapat terjadi karena adanya 3 komponen utama : sumber suara, ruang/medium dan penerima. 

Sebuah ruangan yang diperuntukkan untuk ibadah,  pagelaran music, ruang percakapan, dan ruang public 

lainnya biasanya dibutuhkan suatu kualitas akustik yang memadai. Kualitas akustik dari suatu ruangan 

bisa memiliki penilaian yang berbeda secara kualitatif, karena setiap pengamat memiliki kemampuan 

menerima suara yang berbeda untuk menangkap suara dari sumbernya. Karena itu dibutuhkan suatu data 

kuantitatif untuk menganalisis kualitas akustik ruangan tersebut.  

Dari satu ruangan ke ruangan lain memiliki criteria yang berbeda untuk menentukan apakah ruangan itu 

memiliki kualitas akustik yang baik, semua itu tergantung dari fungsi ruangan tersebut masing-masing. 

Contohnya adalah untuk ruangan ibadah seperti masjid , nilai reverberation timenya sebaiknya lebih 

tinggi dibanding ruangan yang berguna untuk percakapan, karena fungsi dan ukuran ruangan yang 

berbeda. 

Seorang pengamat disuatu ruangan/pendengar akan menerima 2 komponen suara, yaitu suara langsung 

dan suara pantul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suara langsung adalah suara yang langsung didengar oleh pendengar langsung dari sumbernya, 

sedangkan suara pantul adalah suara yang diterima pendengar yang telebih dahulu suara tersebut 

bertubukan dengan komponen2 di dekat ruangan seperti dindng, meja, dll. 



Kinerja akustik dari suatu ruangan dapat dinilai secara objektif dengan melihat parameter yang dapat 

diukur  berdasarkan besaran fisinya seperti : background noise level, distribusi suara, reverberation time, 

early decay time (EDT), dan tingkat tekanan bunyi. 

Sedangkan  penilaian akustik secara kualitatif dapat dilihat dengan melihat parameter : intimacy, 

envelopement, fullness (biasa dipake dalam theater) 

 

B. TOPIK PERMASALAHAN 

Pada tulisan ini saya mengambil permasalahan akustik pada bangunan ibadah di itb, mesjid salman  itb.  

Mesjid adalah tempat ibadah yang harus memiliki kualitas akustik yang memadai demi kekhusyukan 

jemaah dalam beribadah dan  juga agar pada informasi khatib pada sholat jumat dapat diterima dengan 

baik oleh  jemaat. Contohnya adalah  Reverberation yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak begitu 

baik dalam  ruangan ibadah seperti mesjid salman, tapi biasanya memang idealnya cukup tinggi sekitar 

2,5-3 sec karena ruangan ini diperuntukkan untuk speech intelligibility yang tinggi. 

Disamping itu distribusi tingkat tekanan suara juga menentukan. Apakah suaranya dari sumber suara 

dapat terdistribusi dengan baik ? pendistribusian suara ini sangat bergantung dari bentuk atap ruangan dan 

letak dari speaker di dalam ruangan itu. 

Lalu juga analisis tentang background  noise, yang mana didefinisikan sebagai suara yang bukan berasal 

dari suara utama atau suara yang tidak diinginkan. Bising latar belakang ini selalu ada pada setiap 

ruangan. Besaran bising latar belakang ruang dapat diketahui melalui pengukuran Tingkat Tekanan Bunyi 

(TTB) di dalam ruangan pada rentang frekuensi tengah pita oktaf antara 63 Hz sampai dengan 8 kHz, 

dimana hasil pengukuran digunakan untuk menentukan kriteria kebisingan ruang dengan cara 

memetakannya pada kurva kriteria kebisingan (Noise Criteria – NC). 

 

Parameter yang lain juga akan diukur disini secara kualitatif disini untuk mengetahui kualitas akustik 

ruangan, seperti :  

Diffuse,  keadaan  yang terjadi ketika pada ruangan yang memiliki bidang batas yang memiliki 

kemampuan pantul yang besar akan terjadi tingkat pemantulan yang besar, sehingga tingkat kekerasan 

bunyi pada titik-titik berbeda dalam ruangan tersebut lebih kurang sama. 

 

Intimacy, adalah selisih waktu antara suara langsung dan suara dengung pada setiap posisi ruangan 

 



Direct arrival, yaitu suara langsung dari sumber suara yang terdengar 

Dan lain sebagaimya. 

 

C PENILAIAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF 

 

Tingkat tekanan Suara dan penyebarannya 

Disini saya tidak melakukan pengambilan data secara langsung, tapi data yang saya peroleh ini adalah 
data dari kelompok ujian akhir Mata kuliah akustik TF 3204 tahun lalu yang anggotanya adalah : (Dini 
Renaning P. 13306009 Nurlinawati13306059  Zora Yuliardi 13306061 ) 

 
Mereka mengambil data tingkat pengukuran suara dari 16 titik yang berbeda, yang berada masing-masing 
tepat dibawah lampu masjid. 
 

Berikut adalah datanya : 
 

 
Dan berikut adalah plot dari rata-rata tingkat tekanan suara tiap titik terhadap frekwensi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reverberation Time 
 
Salah satu parameter yang berpengaruh dalam analisis ruangan ibadah adalah waktu dengung/ 

reverberation time.  Prof Sabine mendefinisikannya sebagai waktu lamanya suatu dengung 

didalam ruangan yang masih dapat terdengar. Waktu dengung tidak hanya berdasarkan 

peluruhan 60 Db saja, tapi pada perkembangannya juga pada pengaruh suara langsung dan pantulan 

awal (EDT),  atau peluruhan-peluruhan yang terjadi kurang dari 60 dB, seperti 15 dB (RT15), 20 dB 

(RT20), dan 30 dB (RT30). Reverberation time pada suatu ruang ibadah yang cukup besar seperti Salman 

ITB harus mencukupi, sama seperti auditorium ,mesjid Salman ITB  difungsikan sebagai ruangan yang 

memiliki speech ability yang tinggi, sehingga jika Reverberation yang terlalu tinggi maka akan 

mengurangi speech ability di ruangan itu, sedangkan jika reverberation timenya terlalu rendah, maka 

ruangan tersebut akan seperti ruangan mati. 

Rumus waktu sabine :  

T sabine = 0,161 V / S a(alpha) 

Dengan : T sabine = waktu sabine 

                V = Volume ruangan 

    a = koefisien absorbsi rata-rata 

                S = luas total dari masing-masing material 

Dari rumus diatas dapat disimpulkan bahwa waktu dengung ruangan berkaitan erat dengan volume 

ruangan, koefisien absorbsi bahan dan luas dari masing-masing material. 

Jika Volume ruangan semakin besar, maka waktu dengungnya juga semakin besar. Demikian jika bahan 

material dari bangunan itu memiliki koefisien dan luasan yang lebih besar, maka waktu dengung yang 

didapat semakin kecil. 

Berdasarkan data yang didapat oleh kelompok dini, dkk pada tahun lalu, maka komposisi bangunan di 

mesjid Salman ITB adalah :  

A. Komposisi dinding bagian utara dan selatan 

Kayu :  251,4 m2 

Kaca : 70,32 m2 

Tembok : 44,8 m2 

 

 

B. Komposisi Dinding sebelah timur 

- dinding lantai 1 : 

kaca = 29,616 m2 



dinding kayu = 18,234 m2 

- Lantai 2 : 

Luas permukaan dinding sebelah barat :  184,5 m2 

Komposisi atap dan lantai yang berbahan kayu : 1199, 988 m2 

 

Sehingga Total luas komposisi mesjid Salman ITB : 

Kayu = 1848, 406 m2 ( S1 ) 

Kaca = 99,986 m2 (S2) 

Beton = 220,19 m2 (S3) 

Luas total =  1848,406 + 99,986 + 220,19 = 2168,53 m2 ( S total ) 

 

Koefisien absorbsi masing-masing bahan :  

Panel Kayu = 0,195 (a1 ) 

Kaca = 0,058 (a2 ) 

Beton = 0,075 (a3 ) 

 

Volume Total masjid Salman = 5031,32 m3 

Maka koefisien absorbsi total dari bangunan salman : 

a = ( a1 x S1) + ( a2 x S2 ) + ( a3 x S3 ) / S total 

a = ( 0,195x1848,406) + ( 0,058x99,986) + ( 0,075x220,19) / 2168,53 = 0, 177 

 

Jadi waktu dengung yang didapat :  

T = 0,161 V / Sa = 0,161 x 5031,32 / 2168,53 x 0,177 = 2,11 detik 

 

 

Penilaian Subjektif 

 

- Pada ruangan ini, intimacy atau perbedaan waktu antara suara langsung yang datang dengan 

suara yang dipantulkan pada permukaan ruang bangunan dapat diperkirakan tidak terlalu buruk, 

jarak waktu keduanya hampir tipis, dan menurut saya sudah cocok sebagai tempat ibadah. Jika 

satu orang bersuara di tengah ruangan salman yang kosong, maka jarak waktunya jadi lebih 

panjang, dibanding jika khatib berbicara dengan sumber suara loudspeaker di 4 sudut ruangan 

masjid. Untuk dapat mengukurnya secara objektif maka diperlukan ITD ( initial time delay) yang 

valid dengan menggunakan alat pengukuran. 



- Loudness, atau tingkat kekerasan suara. Seperti yang sudah diuraikan ditas, bahwa rata2 tingkat 

tekanan kekerasan akustik masjid Salman ITB cukup baik, dan pendengar atau jemaah mesjid 

yang sedang mendengarkan khotbah jumat dapat dengan nyaman mendengar suara khatib 

tersebut. 

- Clarity, atau kejelasan suara. Tingkat paling rendah adalah muddy dan tingkat paling tinggi 

adalah clear. Menurut pandangan saya, tingkat kejelasan suara mesjid Salman ITB adalah muddy 

30 % dan clear 70%.  Perhitungan objektifnya adalah dengan mengukur perbedaan energi suara 

yang diterima oleh pendengar pada 80 ms pertama dengan energi suara yang diterima setelah 80 

ms. Dan saya perkirakan bahwa selisih keduanya tidak jauh berbeda. 

- Diffusi atau tingkat penyebaran suara. Seperti data diatas secara objektif maka dapat terlihat 

bahwa penyebaran suara di dalam ruangan mesjid Salman ITB cukup merata dengan baik 

demikian jika dinilai secara subjektif, bahwa jika mendengarkan dari belakang atau depan tidak 

akan jauh berbeda. Dan tingkat penyebaran ini sudah cukup bagus sebagai ruang ibadah. 

- Dirrect arrival, atau suara langsung yang berasal dari sumber suara. Pada ibadah sholat jumat, 

khatib memberikan khotbahnya melalui microphone yang dikeraskan suaranya oleh 6 

loudspeaker yang terletak di sudut ruangan mesjid Salman. Seperti terlihat pada gambar dibawah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi sumber suaranya ada 6, dan menurut pengamatan saya bahwa suara langsung yang terdengar 

dari ke 6 loudspeaker itu cukup baik. Maka dari itu pula karena ada 6 loudspeaker yang tersebar 



membuat penyebaran suaranya cukup merata sehingga jemaah yang berada di belakang atau di lantai 

2 dapat mendengar suara khatib dengan baik. 

 

C. ANALISIS 

1. Distribusi suara pada mesjid Salman cukup baik karena pada atap mesjid Salman itu 

bentuknya adalah mendatar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah hasil pemantulan suara pada ketiga atap yang berbeda. Mesjid Salman memiliki 

atap yang berbentuk mendatar, karena itu suara dari sumber suara akan dapat dipantulkan secara merata 

ke semua arah, walaupun tidak sebaik jika atapnya berbentuk cembung. Sedangkan jika atap berbentuk 

cekung, suara dari sumber suara hanya akan memantul pada daerah yang sempit sehingga penyebarannya 

tidak akan merata. Pemasangan loudspeaker juga mempengaruhi distribusi suara. Pada mesjid Salman 

loud speaker dipasang pada area yang cukup tinggi, oleh karena bangunan yang cukup luas maka 

pemasangan loudspeaker seperti ini memang ideal, dan jemaah pada lantai 2 pun dapat mendengar 

dengan baik. Dan juga Syarat agar pendengar dapat menangkap informasi yang disampaikan meskipun 

dalam posisi berbeda adalah selisih antara tingkat tekanan bunyi terjauh dan terdekat tidak lebih dari 6 

dB. Dan ruang mesjid Salman ini sudah memenuhi kriteria diatas.  

 

2. Reverberation Time 

Seperti yang sudah diterangkan bahwa  waktu sabine berbanding lurus dengan Volume 

ruangan dan berbanding terbalik dengan koefien absorbsi bahan dan luas total dari bahan-

bahan penyusun bangunan. Oleh karena mesjid Salman memiliki volume bangunan yang 

cukup besar, maka reverberation timenya akan sangat tinggi jika tidak diimbangi koefisien 

absorbsi yang tinggi pula, dan itu akan mengganggu pendengar. Oleh karena itu mesjid 



Salman ITB memakai bahan kayu sebagai bahan mayoritas di bangunan itu, yang mana 

bahan kayu itu memiliki koefisien absorbsi yang cukup tinggi 0,195. 

Sebagai ruangan yang membutuhkan speech inteleggibility yang tinggi, maka dengan 

reverberation time 2,11 detik dirasa sudah cukup baik, hanya kalau untuk menguranginya lagi 

maka dibutuhkan suatu bahan lagi yang mempunyai koefisien absorbsi yang tinggi seperti 

permadani, dan luas permukaan yang dilapisi kayu juga diperbesar. 

 

3. Pada penilaian subjektif, maka dapat dianalisis bahwa kualitas loudspeaker, bentuk ruangan 

dan bahan-bahan bangunan yang membuat mesjid Salman ini cukup memuaskan dari segi 

akustik. Seperti dirrect arrival yang cukup bagus disebabkan oleh kualitas loudspeaker dan 

letak pemasangan loud speaker yang memadai. Dan juga dengan tidak adanya tiang-tiang di 

tengah mesjid membuat dirrect arrivalnya menjadi sangat baik, dan juga suara menjadi lebih 

jernih karena tidak adanya refraksi dan difraksi gelombang suara di dalam mesjid Salman 

ITB ini. 

 

 

D. KESIMPULAN 

 

- Distribusi tingkat tekanan suara sudah terdistribusi secara merata, hal ini dapat dibuktikan bahwa 

perbedaan tingkat tekana sura pada jarak terjauh dan terdekat tidak lebih dari 6 dB, sehingga 

tidak perlu ditambahkan reflektor sebagai peningkat tekanan suara tersebut. 

- Reverberation Time pada ruangan mesjid sudah cukup memadai, tidak kecil, tapi juga tidak 

terlalu besar. Memang masih ada sedikit dengung yang terjadi, tapi itu yang membuat ruangan 

salman menjadi hidup sewaktu khatib jumat dilaksanakan. 

- Dari penilaian subjektif seperti clarity, loudness, intimacy dan lain sebagainya yang sudah saya 

paparkan dapat disimpulkan bahwa ruangan mesjid Salman ITB ini sudah baik dan memenuhi 

kriteria kenyamanan bagi pendengar sewaktu khotbah jumat diadakan, tapi masih perlu 

diperhatikan lagi noisenya, terutama noise dari orang-orang yang mengobrol di luar masjid, 

sehingga dinding yang menghadap luar harus memiliki koefisien absorpsi yang lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


