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RINGKASAN 

 

Nanda Shafira Ridhatiana, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 

Juli 2021,  Tata Akustik Ruang Masjid Raya Al-A’zhom Kota Tangerang, Dosen 

Pembimbing: dan Jono Wardoyo ST., MT. 

Dalam bangunan ibadah, seperti halnya masjid, sangat diperlukan aspek kenyamanan 

terutama pada aspek akustik. Permasalahan yang terlihat secara langsung pada Masjid Raya 

Al-A’zhom adalah terjadinya suara gema yang mengganggu dan berlebihan. Bentuk 

geometri ruang dan kubahnya yang unik dapat mempengaruhi pemantulan bunyi dan waktu 

dengung pada ruangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode kuantitatif 

dengan menggunakan rumus sabine serta eksperimental dengan simulasi Ecotect Analysis. 

Variabel bebas yaitu bentuk kubah dan geometri ruang serta material, sedangkan variabel 

terikat yaitu kualitas akustik dengan parameter tingkat tekanan bunyi, tingkat bising latar 

belakang, kebisingan, dan waktu dengung. Hasil pengukuran yang didapatkan adalah 

distribusi bunyi belum merata, kebisingan yang melebihi standar, dan waktu dengung yang 

terlalu panjang.  

Rekomendasi desain yang didapatkan untuk mengurangi waktu dengung, yaitu 

melapisi material pelingkup dinding bagian belakang dengan plywood dan melapisi acoustic 

foam panel pada kubah bagian tengah dengan range waktu dengung 1,26-1,41 detik. Untuk 

mengurangi kebisingan dari luar bangunan, rekomendasi desain yang didapat adalah dengan 

menambahkan noise barrier berbahan kaca yang tingginya melebihi bukaan bangunan. 

 
 

Kata kunci: masjid, tingkat tekanan bunyi, kebisingan, waktu dengung. 
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SUMMARY 

 

Nanda Shafira Ridhatiana, Department of Architecture, Faculty of Engineering, 

Brawijaya University, Juli 2021,  Al-A'zhom Grand Mosque Acoustics Planning Tangerang 

City, Academic Supervisor: Jono Wardoyo ST., MT. 

 

 In worship buildings, such as mosques, the comfort aspect is very much needed, 

especially in the acoustic aspect. The problem that is seen directly at the Al-A'zhom Grand 

Mosque is the occurrence of disturbing and excessive echoes. The geometric shape of the 

space and its unique dome can affect the sound reflection and reverberation time in the 

room. This study uses descriptive methods and quantitative methods using the Sabine 

formula and experimentally with Ecotect Analysis simulations. The independent variables 

are dome shape and space geometry and material, while the dependent variable is acoustic 

quality with parameters of sound pressure level, background noise level, noise, and 

reverberation time. The measurement results obtained are uneven sound distribution, noise 

that exceeds the standard, and too long reverberation time. 

 The design recommendations obtained to reduce reverberation time are coating the 

back wall covering material with plywood and coating the acoustic foam panel on the center 

dome with a reverberation time range of 1.26-1.41 seconds. To reduce noise from outside 

the building, the design recommendation obtained is to add a noise barrier made of glass 

which is higher than the opening of the building. 

 

Keywords: mosque, sound pressure level, noise, reverberation time. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masjid merupakan tempat untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan 

kepatuhan kepada Allah semata (Bachrudin, 2014). Masjid merupakan bangunan ibadah 

bagi umat islam. Pada setiap bangungan, selalu diperlukan kenyamanan agar para pelaku 

beraktivitas dengan baik. Kenyamanan juga diperlukan saat beribadah agar lebih fokus dan 

khusyuk. Dengan begitu, para jamaah akan merasa lebih dekat dengan Allah SWT. 

Kenyamanan memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu 

objek terbangun. Dari beberapa aspek tersebut, akustik merupakan yang terpenting dalam 

beribadah. Ruangan yang memiliki tingkat kebisingan rendah, distribusi akustiknya merata, 

dan waktu dengung yang sesuai standar merupakan kenyamanan akustik yang baik pada 

ruang ibadah.  

Kenyamanan akustik dipengaruhi oleh tingkat tekanan bunyi (Dewi & Syamsiyah, 

2019). Bila tingkat tekanan bunyi tidak memenuhi persyaratan standar, maka kejelasan dari 

pembicaraan tidak baik, yang berarti kualitas akustik pada ruang yang diteliti tidak tertata 

dengan efisien. Menurut Lawrence (1970), bunyi atau suara dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu musik (music), pembicaraan (speech), dan kebisingan (noise). Kualitas akustik yang 

baik adalah ruang yang tidak bising dan distribusi suaranya merata ke seluruh ruangan. 

Berhubungan dengan aktivitas pembicaraan (speech), kejelasan pembicaraan merupakan 

salah satu kriteria akustik ruang. Untuk mengetahui tingkat kejelasan pembicaraan (speech), 

dimana suara harus cukup keras dan jelas, perlu mengetahui pada waktu dengung yang 

terjadi. Akustik yang baik memiliki bunyi  yang dapat diterima oleh telinga manusia sesuai 

dengan batas ambang kebisingan yang direkomendasikan dalam suatu ruang sehingga 

aktivitas dapat dilakukan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam merancang masjid ataupun 

ruang ibadah lainnya, harus memperhatikan kenyamanan terhadap akustik. 

Menurut Muslimah (2017), Provinsi Banten memiliki daya tarik tersendiri, sehingga 

pada tahun 1552 terbangun Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Di 

bawah kepemimpinannya wilayah Islam semakin meluas hingga ke Kota Tangerang. Kota 

Tangerang memiliki sejarah terjadinya penyebaran agama islam sehingga perkembangannya 

sangat terlihat dari banyaknya masjid yang terbangun. Salah satu bangunan yang 



 

2 

 

memerlukan kenyamanan akustik adalah masjid terbesar di kota tersebut, yaitu Masjid Raya 

Al-A’zhom. Masjid ini terletak di jalan. 

Masjid Raya Al-A’zhom dikenal sebagai landmark bagi Kota Tangerang. Bangunan 

ini merupakan masjid dengan kubah terbesar di dunia. Masjid ini menerapkan bentuk desain 

yang unik karena memiliki 5 kubah besar dengan diameter kubah utama mencapai 63 meter. 

Satu kubah induk dikuatkan dengan 4 kubah di bawahnya tanpa menggunakan tiang 

penyangga. Oleh karena bentuk geometri kubah dan ukurannya yang besar, maka sistem 

akustik dalam ruang ibadahnya perlu diketahui apakah jelas distribusi suaranya atau tidak. 

Setiap ruang di dalam masjid memiliki aktivitas yang berbeda-beda sehingga karakteristik 

kenyamanan akustiknya juga berbeda. Seluruh aktivitas di dalam masjid pastinya harus 

memiliki kualitas akustik yang dapat menenangkan dan mengkhusyukkan ibadah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Setiap bangunan perlu memiliki kenyamanan agar pelaku di dalamnya beraktivitas 

dengan baik dan optimal. Dalam bangunan ibadah, seperti halnya masjid, sangat diperlukan 

aspek kenyamanan terutama pada aspek akustik. Permasalahan yang terlihat secara langsung 

pada objek bangunan adalah terjadinya suara gema yang mengganggu saat muazin 

menyerukan azan dan imam saat memimpin shalat. Bentuk kubah-kubahnya yang unik dan 

berbentuk cekung dapat mempengaruhi pemantulan bunyi pada ruangan. Material pelingkup 

yang berubah saat terjadinya pandemi COVID-19, yaitu pada lantai yang awalnya 

menggunakan karpet namun saat ini tidak menggunakannya sehingga material penyerap 

bunyi juga berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas akustik yang ada pada objek 

penelitian. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan adalah studi tentang sistem 

akustik di ruang shalat Masjid Raya Al-A’zhom Kota Tangerang.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan 

sebelumnya, ditemukan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja akustik pada eksisting ruang Masjid Raya Al-A’zhom Kota 

Tangerang? 

2. Bagaimana rekayasa desain untuk meningkatkan kualitas akustik dengan mencapai 

waktu dengung yang sesuai standar dan tidak bising? 
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1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan sejumlah batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian berada di ruang shalat Masjid Raya Al-A’zhom di jalan Satria – 

Sudirman, RT.001/RW.001, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, 

Banten. 

2. Kenyamanan bangunan difokuskan hanya pada kenyamanan akustik. Ruang 

lingkup penelitiannya adalah faktor-faktor kenyamanan akustik, yaitu distribusi 

suara, kebisingan, waktu dengung, dan pengaruh geometri ruang serta material 

terhadap tata akustik dalalam ruang. 

3. Penelitian dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan terdapat pembatasan 

kegiatan masyarakat sehingga jumlah jamaah tidak sebanyak kondisi normal. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Meningkatkan kenyamanan akustik pada ruang shalat kepada para pelaku yang 

menggunakan ruang. 

2. Menemukan rekayasa desain untuk meningkatkan kualitas akustik dengan 

mencapai waktu dengung yang sesuai standar dan tidak bising. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Dapat menjadi rujukan sebagai penerapan dan perkembangan ilmu dalam bidang 

arsitektur, khususnya pada sistem akustik dan dapat digunakan sebagai literatur 

untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 

2. Menambah wawasan mengenai arsitektur bangunan masjid dan tata akustik yang 

baik pada bangunan beribadah. 

3. Menjadi evaluasi kedepannya pada Masjid Raya Al-A’zhom terkait kondisi 

penataan akustiknya. 

4. Memberikan kenyamanan lebih kepada para pelaku yang menggunakan ruang. 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan penelitian “Tata 

Akustik Ruang Masjid Raya Al-A’zhom Kota Tangerang” sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan isu yang berkaitan dengan akustik 

pada Masjid Raya Al-A’zhom Kota Tangerang, beserta dengan penguraian 

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan-batasan pembahasannya, tujuan 

dan manfaat penelitian. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi tentang kajian teori, studi literatur, atau kerangka teori yang 

berkaitan dengan akustik dan ruang Masjid Al-Azhom Kota Tangerang. Bagian ini 

dapat menunjang pengolahan dan pembahasan data dalam penelitian. Literatur yang 

digunakan berupa jurnal ilmiah terkait studi terdahulu dan buku terkait teori akustik 

bangunan. Hasil yang didapatkan dari tinjauan pustaka, maka diperoleh kriteria-

kriteria penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis data 

yang berkaitan akustik ruang Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. Dengan 

adanya bagian ini, penelitian dapat difokuskan dengan menetapkan permasalahan, 

variabel yang diukur dan teknik pengolahan data, serta metode dalam membahas 

hasil penelitian. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang pembahasan terhadap hasil pengukuran 

eksisting, perhitungan rumus dan simulasi dengan aplikasi. Pembahasan dilakukan 

dengan acuan standar dan teori akustik yang ada. Hasil dari pembahasan tersebut 

kemudian dilakukan rekomendasi desain dengan membuat beberapa alternatif yang 

dapat menyelesaikan permasalahan akustik yang ada pada Masjid Raya Al-Azhom 

Kota Tangerang. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang ada pada bab 

sebelumnya. Hasil tersebut menghasilkan satu alternatif desain sebagai desain 

terbaik dalam menyelesaikan permasalahan akustik pada Masjid Raya Al-Azhom 

Kota Tangerang. 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sistematika konsep pemikiran tentang isu yang 

melatarbelakangi penelitian hingga tujuan dan manfaat penelitian yang diuraikan seperti 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

1. Setiap bangunan perlu memiliki kenyamanan agar pelaku di dalamnya 

beraktivitas dengan baik dan optimal.  

2. Diperlukan kenyamanan akustik pada ruang ibadah, seperti bangunan masjid. 

3. Kota Tangerang merupakan kota yang memiliki sejarah perkembangan islam 

yang cukup besar sehingga terbangun banyak masjid di berbagai Kawasan. 

4. Landmark bangunan masjid di Kota Tangerang adalah Masjid Raya Al-Azhom. 

5. Geometri kubah yang unik pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

6. Penataan ruang dan geometri kubah mempengaruhi distribusi akustik pada 

bangunan. 

Identifikasi Masalah 

1 Terjadinya suara gema yang mengganggu saat muazin menyerukan azan dan 

imam saat memimpin shalat.  

2 Bentuk kubah-kubahnya yang unik dan berbentuk cekung serta material dapat 

mempengaruhi pemantulan bunyi pada ruangan.  

3 Perbedaan material pelingkup saat pandemic COVID-19 dengan tidak 

menggunakan karpet pada lantai dapat mempengaruhi kualitas akustiknya 

karena material penyerap bunyinya berkurang. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja akustik pada eksisting ruang Masjid Raya Al-A’zhom Kota 

Tangerang? 

2. Bagaimana rekayasa desain untuk meningkatkan kualitas akustik dengan 

mencapai waktu dengung yang sesuai standar dan tidak bising? 
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Gambar 1.1 Diagram kerangka pemikiran. 

  

Tujuan Penelitian 

1 Meningkatkan kenyamanan akustik pada ruang shalat kepada para pelaku yang 

menggunakan ruang. 

2 Menemukan rekayasa desain untuk meningkatkan kualitas akustik dengan 

mencapai waktu dengung yang sesuai standar dan tidak bising. 

Manfaat Penelitian 

1 Dapat menjadi rujukan sebagai penerapan dan perkembangan ilmu dalam 

bidang arsitektur, khususnya pada sistem akustik dan dapat digunakan sebagai 

literatur untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. 

2 Menambah wawasan mengenai arsitektur bangunan masjid dan tata akustik 

yang baik pada bangunan beribadah. 

3 Menjadi evaluasi kedepannya pada Masjid Raya Al-A’zhom terkait kondisi 

penataan akustiknya. 

4 Memberikan kenyamanan lebih kepada para pelaku yang menggunakan ruang. 

Batasan Masalah 

4 Lokasi penelitian berada di ruang shalat Masjid Raya Al-A’zhom di jalan Satria 

– Sudirman, RT.001/RW.001, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota 

Tangerang, Banten. 

5 Kenyamanan bangunan difokuskan hanya pada kenyamanan akustik. Ruang 

lingkup penelitiannya adalah faktor-faktor kenyamanan akustik, yaitu distribusi 

suara, kebisingan, waktu dengung, dan pengaruh geometri kubah serta material 

terhadap tata akustik dalalam ruang. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Bunyi/Suara 

2.1.1 Bunyi/Suara 

Bunyi/suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merupakan 

hasil dari getaran yang merambat melalui media dan dapat merangsang indra pendengaran 

manusia (Sutanto, 2015). Suara dapat merambat melalui media perantara. Media yang 

dimaksudkan adalah benda padat, zat cair dan udara/gas. Pada umumnya, bunyi merambat 

melalui udara. Jika tidak ada medium apapun, bunyi tidak mungkin akan dapat didengar. 

Kecepatan bunyi tergantung pada medium rambatnya. Kecepatan gelombang bunyi di dalam 

udara adalah 344 meter/detik, sedangkan pada air mencapai 1.410 meter/detik, dan pada 

logam mencapai 4.900 meter/detik (Sutanto, 2015). Batas frekuensi bunyi yang mampu 

didengar oleh telinga manusia sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia. 

(Sumber: Sutanto, 2015:2) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Cakupan frekuensi dari pembicaraan manusia dan bunyi musik. 

(Sumber: Sutanto, 2015:3) 



 

8 

 

 

2.1.2 Satuan Tingkat Kekerasan Suara dan Alat Ukurnya 

Satuan tingkat kekerasan suara, yaitu dB (desibel). Tingkat kekerasan bunyi/suara 

dapat diukur melalui suatu alat yang disebut sound level meter atau decibel meter. Alat ukur 

saat ini adalah sound level meter digital yang lebih akurat dibandingkan tipe alat ukur 

terdahulu, yaitu sound level meter analog. Alat ukur yang lebih canggih dan modern dapat 

melakukan jenis-jenis pengukuran yang lebih kompleks dan juga dapat merekam serta 

mengolah frekuensi bunyi yang diukur. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sound level meter analog (kiri) dan sound level meter digital (kanan). 

(Sumber: https://www.cromwell.co.uk/) 

 

2.1.3 Kelakuan Suara/Bunyi 

Menurut Sutanto (2015), jika suatu sumber bunyi (noise source) sampai ke permukaan 

sebuah benda, bunyi/suara tersebut akan terjadi 3 peristiwa, yaitu: 

a. Refleksi bunyi (sound reflection), 

b. Absorbsi bunyi (sound absorbtion) dan, 

c. Transmisi bunyi (sound transmission). 

Bunyi dapat melakukan peristiwa tersebut secara masing-masing satu maupun 

gabungan. Justru peristiwa gabungan merupakan hal yang paling sering didapatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ketiga peristiwa tersebut merupakan umum terjadi pada sebuah 

ruang. 
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Gambar 2.4 Peristiwa terjadinya refleksi, transmisi, dan absorbsi bunyi. 

(Sumber: Sutanto, 2015:5) 

 

A. Refleksi Bunyi/ Suara 

Refleksi bunyi/suara merupakan peristiwa terjadinya pemantulan dari sumber 

suara yang menyentuh suatu bidang permukaan kemudian akan dipantulkan kembali 

ke arah berlawanan dari sumber suara yang datang (Sutanto, 2015). Pola pemantulan 

dapat berbagai macam, tergantung pada permukaan, jenis, dan material dari medium 

pantul tersebut.  

 

 

 

Gambar 2.5 Macam-macam pola refleksi: a. specular (seperti cermin/langsung), b. spread 

(menyebar), c. diffuse (baur), d. compound (kombinasi). 

(Sumber: Sutanto, 2015:5) 

 

Pola refleksi pada gambar 2.5.a disebut sebagai pemantulan langsung yang 

terjadi pada bidang permukaan licin dan rata. Peristiwa tersebut menurut Hukum 

Snellius, yaitu bahwa sudut datang dari sumber bunyi yang dipantulkan ke arah yang 

berlawanan, sudut pantulnya sama besarnya. Pemantulan ini dapat terjadi walaupun 

posisi permukaan pantulnya tidak datar, melainkan miring. Peristiwa tersebut 

ditunjukkan pada gambar 2.6. dan gambar 2.7. 

 

 

Noise source 

Reflection 

Transmission 

Absorbtion 
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Gambar 2.6 Refleksi suara yang terjadi pada bidang datar. 

(Sumber: Sutanto, 2015:6) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Refleksi suara yang terjadi pada bidang yang posisinya miring. 

(Sumber: Sutanto, 2015:7) 

 

Refleksi suara dari sumber bunyi dapat terjadi berbagai pola pantulan yang 

tergantung pada bentuk permukaannya. Permukaan dapat berupa bentuk datar, 

cekung, dan cembung. 

1. Permukaan datar 

Bidang ini biasanya dimanfaatkan untuk memantulkan berkas suara dari 

sumber bunyi ke arah pendengarnya.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pemantulan suara langsung pada permukaan datar. 

(Sumber: Sutanto, 2015:7) 
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2. Permukaan melengkung/cekung 

Peristiwa refleksi secara langsung pada permukaan yang cekung akan 

menciptakan bunyi menjadi memusat/menuju ke satu arah. Umumnya, pola refleksi 

seperti ini tidak dikehendaki dalam ruang akustik karena akan menciptakan bentuk 

cacat akustik. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Pemantulan suara langsung pada permukaan 

cekung. 

(Sumber: Sutanto, 2015:8) 

 

3. Permukaan cembung 

Pada permukaan yang melengkung keluar/cembung, terjadi pola refleksi yang 

menyebar/menjauh. Terkadang bentuk permukaan seperti ini diterapkan pada 

interior ruang akustik untuk keuntungan akustikal tertentu. Namun, terkadang 

pemantulan suaranya tidak selalu bagus karena dapat menjauhi posisi penerima. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Pemantulan suara langsung pada permukaan cembung. 

(Sumber: Sutanto, 2015:8) 

 

B. Absorbsi Bunyi/Suara 

Menurut Sutanto (2015), absorbsi bunyi merupakan sebuah peristiwa terjadinya 

absorbs (penyerapan) suara pada suatu bidang permukaan. Besarnya penyerapan 
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bunyi bergantung pada kepadatan materialnya. Semakin material berpori atau tidak 

padat, maka nilai absorbsinya semakin besar, demikian pula sebaliknya.  

C. Transmisi Bunyi/Suara 

Sutanto (2015) mengatakan bahwa peristiwa penerusan/penembusan dari 

sumber suara yang datang akan pergi ke bagian sebaliknya dari arah datang sumber 

suara tersebut. Transmisi suara biasanya terjadi pada bidang yang tidak padat atau 

suatu benda yang berlubang. Pada benda padat bisa juga terjadi peristiwa transmisi 

bunyi, namun nilainya lebih kecil dan tergantung pada ketebalalan benda. Peristiwa 

transmisi ini biasanya dihindari dalam upaya pengondisian ruang akustik karena 

dapat membawa kerugian pada kualitas akustik suatu ruang. 

 

2.1.4 Perilaku Bunyi pada Ruang Tertutup 

Akustik pada ruang yang tertutup dapat menciptakan peristiwa-peristiwa yang 

berbeda. Selain dapat terjadi peristiwa absorbsi, refleksi dan transmisi suara, juga bisa 

mengalami beberapa peristiwa seperti berikut. 

A. Refraksi 

Refraksi merupakan sebuah peristiwa terjadinya pembelokan/penyimpangan 

dari sumber suara yang diteruskan melalui bidang permukaan (Sutanto, 2015). 

Penyimpangan bunyi dapat menjauhi atau mendekati garis normal, tergantung pada 

perbedaan jenis zat perantaranya. 

 

Gambar 2.11 Peristiwa terjadinya refraksi suara. 

(Sumber: Sutanto, 2015:14) 
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B. Difusi 

Sutanto (2015) mengatakan bahwa difusi merupakan peristiwa penyebaran 

bunyi ke segala arah setelah meninggalkan bidang permukaan lalu menjadi terpecah 

belah menjadi sumber-sumber suara dengan kuantitas yang lebih kecil. 

 

Gambar 2.12 Peristiwa terjadinya difusi suara. 

(Sumber: Sutanto, 2015:14) 

C. Difraksi 

Sutanto (2015) mengatakan bahwa difraksi merupakan peristiwa pembelokan 

arah dari suatu sumber suara yang melewati lubang/celah-celah pada suatu 

permukaan yang menerima bunyi tersebut. 

 

Gambar 2.13 Peristiwa terjadinya difraksi suara. 

(Sumber: Sutanto, 2015:15) 

D. Reverberasi 

Reverberasi merupakan interval waktu dari terjadinya peluruhan intensitas bunyi 

dari sumber suara dalam ruang, yang disebabkan oleh desain atau pengolahan dari 

material yang menjadi bahan penutup permukaan suatu ruangan (Sutanto, 2015). 
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E. Distorsi 

Distorsi merupakan peristiwa penyimpangan bunyi dari nada yang terjadi di 

dalam suatu ruang. 

 

2.2 Tinjauan Akustik 

2.2.1 Akustik  

Akustik berasal dari bahasa akoustikos dari Yunani, yang berarti “dari atau untuk 

pendengaran, siap untuk mendengar”. Menurut Sutanto (2015), Akustik adalah sebuah ilmu 

tentang bunyi/suara, dan keseluruhan peristiwa yang ditimbulkan oleh bunyi tersebut 

terhadap para pendengarnya. Arsitektural akustik adalah teknologi untuk mendesain suatu 

ruangan yang tertutup, serta sistem-sistem struktur dan mekanikal pendukungnya agar 

meningkatkan kualitas akustik di dalam suatu ruang. Jadi, tata akustik merupakan 

pengolahan bunyi/suara pada suatu ruangan untuk mencapai kualitas bunyi yang nyaman 

untuk didengar, dan merupakan unsur pendukung terhadap keberhasilan desain yang efektif 

dan efisien karena pengaruhnya dapat menimbulkan efek-efek emosional dan fisik dalam 

ruang sehingga pendengar dapat merasakan kesan-kesan tertentu (Ambarwati, 2009). 

Dengan penataan dan arsitektural yang baik, maka akustik di dalam suatu ruang dapat 

dinikmati dengan baik dan suara-suara yang tidak diinginkan atau bising dapat dihilangkan. 

Akustik bertujuan untuk mencapai kualitas bunyi yang baik, jelas, dan tidak berdengung 

berlebihan serta bebas dari cacat akustik. Untuk memperoleh kondisi tersebut sangat perlu 

diperhatikan perancangan akustik ruang, material, dan konstruksi yang digunakan (Sutanto, 

2015). Kencanawati (2017) mengatakan bahwa masalah akustik diteliti berdasarkan pada 

lima faktor, yaitu sumber suara, perambatan, intensitas suara, penerimaan suara dan 

frekuensi suara.  

 

2.2.2 Parameter Akustik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas akustik di dalam ruang seperti faktor 

kejelasan sura (clarity), keras suara (loudness) dan kehidupan suara (liveness) (Mariani, 

2008). Setiap aktivitas di dalam ruang yang yang berhubungan dengan suara, membutuhkan 

tipe akustik ruang yang berbeda dan spesifik. Setiap kegiatan yang berlangsung 

mensyaratkan nilai-nilai optimum yang dibutuhkan seperti pada pidato, kebutuhan loudness 
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dan liveness menjadi lebih disyaratkan. Parameter untuk mengukur kualitas akustik dapat 

melalui parameter objektif dan subjektif. Parameter subjektif dapat ditentukan dari 

pandangan atau persepsi individu dengan melakukan penilaian terhadap suara pembicara 

oleh pendengar dengan tingkat yang ditentukan.  Ruangan dengan aktivitas yang masuk ke 

kategori fungsi percakapan (speech), maka yang menjadi parameter untuk menentukan 

tingkat kejelasan suara adalah waktu dengung (Reverberation Time). 

 

2.2.2.1 Distribusi Tingkat Tekanan Bunyi (Sound Pressure Level) 

Dalam mendesain sebuah ruang, salah satu tujuan dalam menata akustik adalah 

dengan mencapai tingkat kejelasan pembicaraan (speech) yang diharapkan terdengar di 

segala area ruang tersebut. Syarat untuk pendengar dapat menangkap informasi yang 

disampaikan walaupun di posisi yang berbeda adalah jarak antar titik terdekat dan 

terjauh tidak lebih dari 6 dB (Indrani, 2007). Jika sumber bunyi dengan tingkat bunyi 

yang normal dapat mencapai posisi pendengar yang paling jauh, maka bisa dikatakan 

bahwa distribusi tingkat tekanan bunyi pada ruang tersebut sudah merata. 

 

2.2.2.2 Tingkat Bising Latar Belakang Maksimum yang Dibolehkan (Background 

Noise Level) 

Background Noise Level merupakan tingkat bising latar belakang yang dibolehkan 

pada suatu ruang. Tingkat maksimum yang diperbolehkan sebagai rekomendasi dapat 

dinyatakan dalam kurva noise criteria (NC), yang ditunjukkan dalam Gambar 2.14. Tiap 

kurva NC ditunjukkan oleh nilai tingkat tekanan bunyi dalam pita frekuensi dengan 

berbagai kisaran.  
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Gambar 2.14 Kurva Noise Criterion (NC) tingkat bising latar belakang. 

 

Tabel 2.1 Batas SPL untuk NC yang diuraikan. 

Sumber: Mediastika, 2005 

 

Tabel 2.2 menunjukkan tingkat bising latar belakang yang diperbolehkan pada 

fungsi ruang tertentu. Kurva-kurva pada Gambar 2.15 direkomendasi untuk spesifikasi 

jumlah tingkat bising latar belakang yang direkomendasikan untuk beberapa fungsi 

ruang. 

 

Kurva 

NC 

  Sound Pressure Level (SPL) dalam dB   

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 

NC-70 83 79 75 72 71 70 69 68 

NC-65 80 75 71 68 66 64 63 62 

NC-60 77 71 67 63 61 59 58 57 

NC-55 74 67 62 58 56 54 53 52 

NC-50 71 64 58 54 51 49 48 47 

NC-45 67 60 54 49 46 44 43 42 

NC-40 64 58 50 45 41 39 38 37 

NC-35 60 52 45 40 36 34 33 32 

NC-30 57 48 41 36 31 29 28 27 

NC-25 54 44 37 31 27 24 22 21 

NC-20 50 41 33 26 22 19 17 16 

NC-15 47 36 29 22 17 14 12 11 
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Tabel 2.2 Kriteria bising latar belakang yang direkomendasi untuk ruang-ruang. 

Jenis Ruang Bilangan NC 

Ruang konser 15 – 20 

Studio radio atau studio rekaman 15 – 20 

Rumah opera 20 

Panggung sandiwara 20 – 25 

Ruang music 20 – 25 

Studio televisi 20 – 25 

Kantor eksekutif 20 – 30 

Ruang kelas atau ruang kuliah 25 

Studio film 25 

Ruang konferensi 25 – 30 

Gereja atau tempat ibadah 25 – 30 

Ruang pengadilan 25 – 30 

Ruang pertemuan atau auditorium 

sekolah 

25 – 35 

Rumah (daerah ruang tidur) 25 – 35 

Hotel atau motel 25 – 35 

Teater film 30 

Rumah sakit 30 

Kantor semi-pribadi 30 – 35 

Perpusatakaan 30 – 35 

Kantor bisnis 35 – 45 

Rumah makan 35 – 50 

Ruang gambar 40 – 45 

Ruang olahraga 45 – 50 

Ruang ketik atau akuntansi 45 – 60 

Stadion besar 50 

Sumber: Doelle, 1972 
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Gambar 2.15 Kriteria bising latar belakang yang direkomendasi untuk fungsi ruang tertentu. 

(Sumber: Doelle, 1972) 

 

Penentuan titik ukur untuk mengukur besaran distribusi tingkat tekanan bunyi dan 

background noise level pada suatu ruang diatur dalam ISO 3382 pada bagian 

measurement positions. Jarak antar titik ukur dapat ditentukan dengan rumus seperti 

berikut. 

dmin = 2 √
𝑣

𝑐 𝑇 …………………………………………………………………………………… (2-1) 

     

Keterangan: dmin = Jarak Titik Ukur Minimal (m) 

V  = Volume ruang (m3) 

c  = Kecepatan suara (m/s) 

T  = Estimasi Waktu Dengung yang Diinginkan (s) 

 

 

2.2.2.3 Waktu Dengung (Reverberation Time) 

Kualitas kejelasan pembicaraan (reverberation) ditentukan oleh reverberation 

time (waktu dengung). Waktu dengung (RT) merupakan waktu gelombang bunyi yang 

semakin melemah saat sumber bunyi dihentikan. Perlemahan ini bergantung pada 

material pelingkup ruang, seperti dinding, lantai, dan plafon. Semakin pejal dan licin 

permukaan pelingkup ruang, maka pelemahan bunyi menjadi semakin lambat 

(Mediastika, 2005: 101). Menurutnya, untuk menentukan lamanya waktu dengung (RT) 

dapat digunakan formula Sabine sebagai berikut. 
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    ……………………………………………………………………………… (2-2) 

 

Keterangan:  V : Volume ruangan (m3) 

 α : Koefisien serapan bunyi dari bahan pelapis dinding 

 A : Luas bidang bahan pelapis dinding (m2) 

 

Tabel 2.3 Nilai kisaran RT yang direkomendasikan pada beberapa ruangan. 

Fungsi Ruang 
Kisaran Angka RT 

Direkomendasikan (detik) 

Studio Rekaman/ Ruang penyiaran 

(khusus suara pembicaraan) 
0.4 – 0.6 

Ruang Kelas SD (Sekolah Dasar) 0.5 – 0.9 

Ruang Rapat, Ruang Sidang 0.7 – 1.2 

Bioskop 0.8 – 1.2 

Auditorium Serba Guna 1.0 – 1.4 

Gereja, Masjid 1.2 – 1.8 

Katedral 2.0 – 3.0 

Gedung Opera/ Teater 1.2 – 1.6 

Sumber : Sangkertadi, 2006 

 

Jenis ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ruang yang digunakan untuk kegiatan 

musik dan ruang yang digunakan untuk kegiatan pembicaraan /speech (Mediastika, 

2005: 102). Aktivitas yang biasanya dilakukan di dalam masjid adalah aktivitas ibadah 

seperti shalat berjamaah, ceramah/khutbah, dan shalawat atau pembacaan ayat suci. 

Oleh karena hal tersebut, keseluruhan aktivitas tersebut dikategorikan sebagai aktivitas 

pembicaraan/percakapan (speech). 

 

2.2.3 Kenyamanan Audial 

Menurut Sutanto (2015), kenyamanan audial akan selalu melingkupi dua masalah 

pokok, yaitu seperti berikut. 

1. Penanganan efek suara yang diinginkan (wanted sound), yang berartikan dengan 

sebutan akustik pada pengolahan desain bagian interior dari sebuah ruang akustik. 
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2. Penanganan atau penanggulangan dari efek bunyi yang tidak dikehendaki 

(unwanted sound), yang diketahui sebagai aspek pengendalian bising. 

Wanted sound dan unwanted sound harus ditata dengan baik dan seimbang agar 

kondisi akustik pada ruang dapat mencapai kualitas yang baik dan tidak mengganggu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Pola complementary desain dari ruang akustik. 

(Sumber: Sutanto, 2015:30) 

 

2.2.4 Elemen-elemen Pokok dari Arsitektural Akustik 

Menurut Sutanto (2015), elemen-elemen pokok dari arsitektural akustik dapat 

diuraikan dari kategori wanted sound dan unwanted sound. Berikut merupakan bagan dari 

elemen-elemen tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAIN RUANG 

AKUSTIK 

- Pemanfaatan faktor-faktor 

penunjang efek akustik 

- Pencegahan cacat-cacat 

akustik 

- Pencegahan bising 

- Pemanfaatan faktor-faktor 

penunjang pengendalian 

bising 

Pengondisian wanted sound Pengondisian wanted sound 
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Gambar 2.17 Elemen-elemen pokok dari Arsitektural Akustik 

(Sumber: Sutanto, 2015:34) 

 

Keempat bagian dari bagan tersebut memiliki sifat yang saling menunjang. Sistem 

penguat bunyi memiliki hubungan dengan sistem akustik ruang dan sistem kontrol bising 

mekanis mendukung upaya insulasi suara. 

 

 

  

AKUSTIK RUANG 

• Volume ruang (termasuk ruang-ruang 

yang berhubungan) 

• Bentuk dan proporsi ruang 

(Panjang:lebar, tinggi:lebar) 

• Finishing (seleksi dan penempatan) 

• Layout audiens (elevasi lantai, jarak 

dari sumber suara ke audiens) 

• Susunan tempat duduk dan perabot 

lain 

• Perlakuan khusus (reflektor gantung, 

penyerap resonan, diffuser) 

INSULASI RUANG 

• Karakteristik bentuk tapak (level 

suara, karakter, durasi) 

• Barrier luar, bangunan-bangunan 

sekitar, vegetasi dan pengolahan 

kontur tanah 

• Penempatan aktivitas-aktivitas di 

dalam bangunan (zoning, ruang-

ruang penghalang suara) 

• Konstruksi dinding, lantai, dan 

plafon 

• Kriteria bising latar belakang 

(sistem HVAC, peralatan 

elektronik) 

• Koordinasi dengan akustik ruang 

SISTEM PENGUAT BUNYI 

ELEKTRONIK 

• Kompatibilitas system dengan 

akustik ruang 

• Pemilihan, penempatan dan orientasi 

loudspeaker 

• Sistem-sistem komponen dan 

pengontrolan 

• Masking latar belakang (layout 

loudspeaker, spektrum suara) 

SISTEM BISING MEKANIKAL DAN 

VIBRASI 

• Karakteristik bising peralatan 

• Lokasi dan peralatan mekanikal 

• Insulasi vibrasi (pegas, bantalan) 

• Penanganan saluran-saluran dalam 

bangunan (pelapisan-pelapisan, 

saringan-saringan, perlambatan-

perlambatan) 

• Bising latar pelakang dari outlet 

udara (koordinasi dengan sistem 

insulasi suara) 

MATERIAL AKUSTIK BAHAN INSULASI BUNYI 

Wanted Sound Unwanted Sound 

ELEMEN-ELEMEN 

POKOK DARI 

ARSITEKTURAL 

AKUSTIK 
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2.2.5 Cacat Akustik Ruang 

Cacat akustik ruang dapat merusak kondisi akustik pada suatu ruang yang seharusnya 

tidak ada atau dapat terjadi namun dengan nilai dan kuantitas yang sekecil mungkin sehingga 

kenyamanan audial tidak terganggu. Menurut Sutanto (2015), macam cacat akustik yang 

sering dijumpai pada sebuah ruang-ruang, antara lain: 

1. Gema 

Gema merupakan bentuk cacat akustik yang dikelompokkan menjadi yang paling 

berat. Gema adalah pengulangan bunyi yang terjadi karena munculnya perbedaan waktu 

antara bunyi langsung dan bunyi pantul. Gema sering terjadi apabila pengolahan dinding 

bagian belakang menggunakan material yang reflektif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Refleksi suara kembali dari dinding belakang ruang yang menciptakan gema. 

(Sumber: Sutanto, 2015:124) 

 

2. Pemantulan dengan waktu tunda yang Panjang (long delayed reflection) 

Pemantulan ini termasuk kategori cacat akustik yang mirip dengan gema, tetapi 

penundaan waktu antara bunyi langsung dengan bunyi pantulnya sedikit lebih singkat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Cacat akustik gema dan long delayed reflection dapat terjadi akibat timbulnya 

perbedaan waktu penerimaan suara. 

(Sumber: Sutanto, 2015:126) 
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3. Bayang-bayang bunyi (acoustical shadow) 

Bayangan bunyi terjadi karena adanya tonjolan-tonjolan berdimensi besar pada 

suatu bidang vertical maupun horizontal yang menyebabkan distribusi suara tidak dapat 

diterima dengan baiik, seperti adanya kolom-kolom atau balok struktur di ruang interior 

dan benda-benda dekorasi dapat memberikan efek yang cukup merugikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Deretan kolom pada denah bangunan yang berpotensial menciptakan daerah 

bayangan suara 

(Sumber: Sutanto, 2015:143) 

 

4. Pemusatan bunyi (hot spots) 

Pemusatan bunyi ini terjadi oleh pemantulan bunyi kembali dari bidang-bidang 

yang berbentuk melengkung ke dalam (cekung). Hal tersebut mengakibatkan terjadi 

pemusatan bunyi sehingga distribusi suara menjadi tidak merata ke segala ruang. 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Cacat akustik pemusatan bunyi, akibat bentuk plafon yang cekung 

(Sumber: Sutanto, 2015:133) 

 

5. Gaung (flutter echo) 

Gaung terdiri dari beberapa gema kecil yang berturutan secara cepat. Hal tersebut 

terjadi karena pemantulan bunyi pada bidang yang posisinya sejajar, namun pada kasus 

tertentu, dapat juga terjadi pada dinding yang tidak paralel. 
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2.2.6 Pengendalian Bising 

Pengendalian bising atau noise control merupakan salah satu unsur yang penting 

dalam hal akustik untuk mencapai kenyamanan yang ideal. Kebisingan sangat 

mempengaruhi kualitas akustik dari suatu ruang. Menurut Sutanto (2015), Bising, dalam 

istilah ilmu akustik, disebut sebagai unwanted sound. Gangguan kebisingan dapat 

berdampak negatif bagi aktivitas manusia. Pengaruhnya bisa terhadap fisik, perilaku, dan 

kesehatan psikologi. 

 

2.2.6.1 Sumber-sumber bising 

Menurut Sutanto (2015), sumber bising dapat berasal dari lingkungan sekitar 

(eksternal) dan dari aktivitas manusia (internal), seperti berikut ini. 

1. Dari area luar ruang atau bangunan (seperti dari bunyi kendaraan, mesin-

mesin dan bising dari lingkungan). 

2. Dari ruang-ruang yang bersebelahan, terutama dari area-area 

servis/pelayanan (area parker, pabrik/Gudang, ruang mesin, dapur, dan 

kantor). 

3. Dari koridor (yang berasal dari jalan masuk/jalan tembus ke bagian-bagian 

ruangan di sepanjang koridor tersebut). 

4. Dari alat-alat ventilasi, utilitas, perlengkapan bangunan, dan sarana pelayanan 

lainnya. 

5. Dari pengguna ruang (seperti pembicaraan antar penghuni, tingkah laku, dan 

aktivitas lainnya). 

 

2.2.6.2 Unsur-unsur yang Berperan dalam Bising/Bunyi 

Terdapat tiga unsur utama yang berperan dalam perambatan bising serta 

bunyi/suara, yaitu sebagai berikut. 

1. Sumber bising 

Tanpa adanya sumber bunyi, suara tidak mungkin dihasilkan. Sumber bising 

meliputi jarak dari sumber kebisingan ke pendengar, frekuensi bising, durasi dan 

waktu terjadinya kebisingan. 
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2. Media perambatan bising 

Media perambatan bising merupakan media yang menjadi perantara tempat 

bising/ bunyi yang berasal sumber tersebut merambat. Media tersebut dapat 

berupa gas, benda padat, dan juga benda cair. Oleh karena itu, kecepatan 

perambatannya juga berbeda-beda.  

3. Penerima bising 

Penerima dari paparan bising/bunyi adalah bangunan/ruang (meliputi elemen 

pelingkup ruang/bangunan berupa dinding, lantai, plafon dan atap) serta 

manusia/audience. 

 

2.2.6.3 Kategori Bising 

Kebisingan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu bising internal dan eksternal 

dengan penjelasan sebagai berikut. 

 

A. Bising Internal 

Bising internal berasal dari kegiatan manusia yang dilakukan dalam 

ruang/bangunan, seperti percakapan antar-manusia, suara gerakan anggota tubuh, 

aktivitas manusia, sura gesekan perabot, dan utilitas dalam ruang. 

 

B. Bising Eksternal 

Bising eksternal berasal dari luar ruang/bangunan, seperti alat transportasi, suara 

mesin, kebisingan dari lingkungan alam, serta bising dari alat pada bangunan, yaitu 

genset, pompa air, mesin AC, mesin cuci dan lainnya). Adapula kategori bising 

lainnya, yaitu: 

• Bising melalui struktur (structure borne noise), yaitu perambatan melalui unsur-

unsur struktur dalam bangunan. Biasanya terjadi jika ada getaran (vibrasi) dari 

struktur pelingkup ruang/bangunan, seperti suara genset. 

• Perambatan bising (flanking path), yaitu perambatan bising yang biasanya terjadi 

melalui retakan, celah-celah/bukaan antar ruang. 

• Bising melalui udara (airbone noise), yaitu perambatan bunyi bising melalui 

media udara, seperti suara dari pesawat terbang, ledakan kembang api, dan 

lainnya. 
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2.2.6.4 Strategi Penanggulangan Bising Eksternal 

Dalam mengurangi dan mencegah kebisingan, terdapat beberapa strategi 

penanggulangan seperti berikut (Sutanto, 2015). 

1. Penggandaan jarak di area terbuka. Akan terjadi pengurangan level kekerasan 

suara sekitar 6 dB saat ada upaya penggandaan jarak dari sumber bising 

terhadap pendengarnya. 

2. Mengatur zona/mengelompokkan kegiatan. Pemisahan zona dapat dilakukan 

dengan menjauhkan zona antarruanganm atau menggunakan ruang lain 

sebagai pelindung. 

3. Orientasi bukaan menjauhi sumber suara/bising. 

4. Menggunakan elemen-elemen tapak (seperti vegetasi rimbun dan lainnya) 

sebagai penghalang atau penyaring bising. 

5. Upaya pengolahan level ketinggian tapak (kontur tanah) sebagai natural 

barriers. 

6. Membentuk area bayangan bunyi dengan menggunakan elemen-elemen tapak 

dan pembatas ruang/bangunan. 

 

2.2.6.5 Pengaturan Kebisingan di dalam Site 

Dalam tapak dan sekitar bangunan perlu adanya penataan sebaik mungkin agar 

kebisingan dapat dikendalikan. Menurut Mediastika (2005), pengaturan tersebut di 

antaranya aadalah sebagai berikut. 

1. Meletakan bangunan dengan jarak sejauh mungkin dari jalan. Hal ini 

dikarenakan semakin jauh jarak sumber bising ke bangunan, maka tingkat 

tekanan bunyi akan semakin rendah. 

2. Meletakan zona privat pada bangunan sejauh mungkin dari sumber 

kebisingan. 

3. Menggunakan pagar untuk membatasi perambatan bunyi.  

4. Menghindari adanya bukaan yang menghadap kea rah sumber bising agar 

mengurangi masuknya bising. 

5. Menambahkan atau mengganti material pelapis pada dinding bagian dalam 

agar dapat meredam kebisingan. 



 

27 

 

6. Untuk material alami dapat menggunakan gundukan tanah, bebatuan alam, 

oenanaman vegetasi rendah. Untuk material buatan dapat menggunakan 

batu bata merah, batako, paving block, dan material dari tanah seperti beton, 

dan sebagainya.  

 

Gambar 2.22 Garis pantulan bising ke bangunan melewati pagar.  

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

 

Gambar 2.23 Pagar sebagai noise barrier dengan material kombinasi bata dan logam.  

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

2.2.6.6 Noise Barrier untuk Mengatasi Kebisingan 

Permasalahan kebisingan yang mengganggu suatu ruang maupun bangunan dapat 

dicegah dengan menggunakan pagar sebagai peredam kebisingan. Namun, pagar tidak 

selalu berhasil meredam kebisingan dengan baik. Oleh karena itu, noise barrier penting 

untuk meredam kebisingan secara khusus. Barrier biasanya sengaja dibangun pada 

lokasi yang berdekatan dengan jalan yang dilalui kendaraan. Hal yang penting dalam 

noise barrier adalah penggunaan materialnya dengan beraneka macam agar estetik dan 

indah. Berikut merupakan beberapa material yang dapat digunakan pada noise barrier. 
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1. Material kayu 

Material ini memiliki kelebihan dalam tampilannya yang alami, namun 

memiliki kekurangan karena bentuk yang tebal dan berat  bila dibandingkan dengan 

beton maupun batu. Lubang pada kayu memungkinkan terjadinya rambatan 

gelombang bunyi. 

 

 

Gambar 2.24 Noise barrier dengan bahan kayu. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

2. Material Batu/bata/beton 

Material ini memiliki kelebihan pada aspek berat dan tebal materialnya 

sehingga sangat disarankan untuk menjadi material noise barrier. Namun, karena 

bentuk material dasarnya seperti kaku, diperlukan kreativitas perancang agar noise 

barrier memiliki estetika yang tinggi. Bisa dikombinasikan dengan material lain 

seperti tanah dan vegetasi, kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga bentuknya 

menarik. 

 

Gambar 2.25 Noise barrier dengan material beton dan terdapat difuser berwarna-warni dari 

logam. (Sumber: Mediastika, 2005) 
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3. Material logam 

Material ini dapat memenuhi aspek berat namun tidak selalu memenuhi aspek 

tebal. Logam memiliki bentuk yang modern dan dapat diselesaikan secara pre-

pabrikasi. Logam merupakan pemantul yang kuat sehingga bila dijadikan noise 

barrier, perlu diselesaikan dengan bidang permukaan yang kasar agar tidak 

memantulkan bunyi kembali ke arah sumber dan menyebabkan akumulasi 

kebisingan. 

 

 

Gambar 2.26 Noise barrier dari material logam. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

4. Material kaca 

Material ini memiliki kelebihan dalam bentuknya yang modern dan transparan. 

Namun memiliki kekurangan karena bentuk permukaannya yang halus dan licin 

sehingga dapat memantulkan bunyi kembali kepada sumbernya. Material ini tidak 

begitu disarankan sebagai material noise barrier. 

 

Gambar 2.27 Kombinasi material glass-block serta rangka logam dan beton sebagai pondasi. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 
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2.2.7 Loudspeaker 

 

2.2.7.1 Area cakupan Loudspeaker 

Area cakupan berkas suara (coverage zone) terbentuk dari loudspeaker. Coverage 

zone yang luas sangat tergantung pada tipe loudspeaker dan frekuensi yang di-cover. 

Sound pressure level (SPL) minimum pada aksis sebuah loudspeaker baiknya tidak 

melebihi 6 dB dari nilai maksimum SPL pada area coverage zone-nya. 

 

Gambar 2.28 Aksis dan coverage zone dari loudspeaker. 

(Sumber: Sutanto, 2015) 

 

2.2.7.2 Sistem Peletakan Loudspeaker 

Menurut Sutanto (2015), terdapat beberapa system peletakan loudspeaker, seperti 

berikut.  

A. Sistem Peletakan Terpusat (Central Cluster) 

Sistem ini menempatkan sekolompok loudspeaker (minimal dua buah) pada 

sekitar area sumber suara dan diarahkan ke area audience. Suara menjadi lebih 

realistis karena arah penyebaran dan arah datangnya sama dengan sumber suara. 
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Gambar 2.29 Peletakan loudspeaker secara terpusat. 

(Sumber: Sutanto, 2015) 

 

B. Sistem Peletakan Secara Tersebar (Distributed) 

Sistem peletakan loudspeaker ini terletak secara menyebar dalam ruangan. 

Sistem ini cocok digunakan untuk ruangan yang langit-langit/plafondnya tidak 

tinggi. 
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Gambar 2.30 Sistem peletakan loudspeaker pada plafond secara menyebar. 

(Sumber: Sutanto, 2015) 

Keterangan : 

• S adalah jarak antar 2 titik loudspeaker 

• D adalah jarak dari titik penempatan loudspeaker ke level telinga audience. 

 

C. Sistem Peletakan Secara Terpadu dengan Sandaran Kursi 

Seat integrated system dapat diletakkan secara langsung pada bagian kursi. 

Sistem ini cocok digunakan untuk keperluan pribadi. 

 

 

Gambar 2.31 Loudspeaker yang diletakkan pada sandaran kursi.  

(Sumber: Sutanto, 2015) 

 

D. Sistem Peletakan Secara Kombinasi 

Sistem ini merupakan kombinasi dari beberapa tipe yang ada di atas (sistem 

terpusat dan sistem tersebar). Sistem ini perlu menambah alat penunda bunyi 

(initial time delay) agar pendengar yang berada di dekat atau jauh dapat 

mendengarkan bunyi secara bersamaan. 
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Gambar 2.32 Peletakan loudspeaker secara kombinasi pada auditorium dengan bentuk memanjang, 

(Sumber: Sutanto, 2015) 

 

2.2.8 Koefisien Penyerapan Bunyi 

Tabel 2.4 berisi tentang koefisien penyerapan bunyi pada material bangunan yang 

umum, bahan akustik dan pengisi ruang. Koefisien tersebut berfungsi untuk melakukan 

perhitungan waktu dengung (Reverberation Time). Koefisien penyerapan dikelompokkan 

dalam 6 macam frekuensi yaitu untuk 125, 250, 500, 1000, 2000 dan 4000 Hz, yang biasanya 

merupakan frekuensi-frekuensi penting pada perancangan akustik.  

 

Tabel 2.4 Koefisien serap dari beberapa material. 

 

 
Bahan 

  Frekuensi 

(Hz) 

  

 125 250 500 1000 2000 4000 

Bata ekspos, tidak dihaluskan, tidak dicat 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 

Karpet, berat pada beton 0,02 0,06 0,14 0,37 0,60 0,65 

Berat, pada 40 oz (0,48 kg per 

m2) bulu atau karet busa 
0,08 0,24 0,57 0,69 0,71 0,73 

Balok beton, tidak dicat 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 

Dicat 0,10 0,05 0,06 0,07 0,09 0,08 

Beton yang dituang, tanpa dicat 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Kain, velour medium, 14 oz (0,48 kg 

per m2), digantung sampai setengah 
luas 

0,07 0,31 0,49 0,75 0,70 0,60 

Lantai, beton atau teraso 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

Linoleum, vinyl, karet, lantai gabus       

pada beton 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

pada sub lantai 0,02 0,04 0,05 0,05 0,10 0,05 

Kayu 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 

Panggung kayu, dengan ruang 

udara di bawahnya 
0,40 0,30 0,20 0,17 0,15 0,10 

Tegel geocoustic, 32 in (81 cm) OC, per 

unit 

0,13 0,74 2,35 2,53 2,03 1,73 

Gelas, pelat berat 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Jendela biasa 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 
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Gypsum board 𝟏⁄𝟐 in (32 mm), pada 

tiang 2x4 in (50 x 100 mm), 16 in 
(41 cm) OC 

0,29 0,10 0,05 0,04 0,07 0,09 

Plaster, gypsum/lime, permukaan halus       

pada bata 0,013 0,015 0,02 0,03 0,04 0,05 

pada balok beton 0,12 0,09 0,07 0,05 0,05 0,04 

pada papan 0,14 0,10 0,06 0,04 0,04 0,03 

pada papan, diatas ruang udara, 

atau pada tiang 
0,03 0,15 0,10 0,05 0,04 0,05 

Plywood, 𝟏⁄𝟒 in (6 mm) di atas 3 in (75 

mm) ruang udara, 1 in (25 mm) latar 
belakang fiberglass 

 
0,60 

 
0,30 

 
0,10 

 
0,09 

 
0,09 

 
0,09 

Sound box unit, tipe B, 8 in (20 cm), 

dicat 

0,74 0,57 0,45 0,35 0,36 0,34 

Panel kayu, 𝟑⁄𝟖 sampai 𝟏⁄𝟐 in (10 sampai 

13 mm) diatas ruang udara 2 sampai 4 
in (50 sampai 100 mm) ruang udara 

 
0,30 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,17 

 
0,15 

 
0,10 

Penonton, dalam tempat duduk 

empuk, per luas lantai 
0,39 0,57 0,90 0,94 0,92 0,87 

Tempat duduk empuk, kosong, 

per luas lantai 
0,19 0,37 0,56 0,67 0,61 0,59 

Tempat duduk bertutup kulit, 

kosong, per luas lantai 

 

0,15 
 

0,25 
 

0,36 
 

0,40 
 

0,37 
 

0,35 

Bangku kayu, kosong, per luas lantai 0,37 0,44 0,67 0,70 0,80 0,72 

Pemusik, dengan tempat duduk 
dan alat musik, per orang 

4,0 8,5 11,5 14,0 13,0 12,0 

Sumber: Doelle, 1972 

 

2.2.9 Pengendalian Kualitas Bunyi di Dalam Ruang 

Semua bangunan perlu menerapkan standar dalam perancangan akustik agar 

mendapatkan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni. Perbedaan fungsi ruang maupun 

bangunan yang memiliki perbedaan kebutuhan dan aktivitas, memiliki penyelesaian akustik 

yang berbeda karena untuk meredam kebisingan dan untuk meningkatkan kualitas bunyi di 

dalam ruang. Dalam mencapai kualitas bunyi yang sesuai dengan standar, pertimbangan 

penggunaan material bangunan beserta faktor-faktor lainnya cukup penting dan perlu 

diperhatikan. Menurut Mediastika (2005), untuk memperbaiki kualitas bunyi dalam ruangan 

dapat ditentukan oleh beberapa factor berikut ini. 

1. Tingkat kebisingan latar belakang (background noise level) yang sesuai standar; 

2. Distribusi bunyi yang merata di segara area dan kejelasan pembicaraan yang 

cukup; 

3. Waktu dengung yang sesuai dengan fungsi dan aktivitas dalam ruang; 

4. Tidak ada gema atau gaung. 
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Faktor-faktor di atas dapat dicapai dengan memperhatikan penggunaan material 

pelingkup dalam ruang yang sesuai dengan penataan sumber bunyinya. Berikut penjelasan 

terkait dengan elemen arsitektural pelingkup ruang dalam jenis dan sifat material akustik. 

A. Lantai Ruangan 

Getaran resonansi bunyi akibat kebisingan maupun sumber bunyi lainnya tidak 

hanya terjadi pada elemen vertikal bangunan saja, namun juga pada elemen 

horizontal, seperti plafon/atap dan lantai. Menurut Mediastika (2005), bunyi yang 

biasanya muncul pada elemen horizontal berupa impact sound, yaitu bunyi yang 

langsung terjadi pada permukaan tersebut seperti langkah kaki pada permukaan 

lantai. 

Penyelesaian lantai model berlapis sangat disarankan untuk kontruksi lantai 

yang dapat merambatkan bunyi dengan mudah. Penggunaan lantai tersebut bila 

diterapkan pada lantai ganda dapat memberikan penyerapan yang lebih baik. Hal 

tersebut dikarenakan prinsip refraksi yang diterapkan secara maksimal (Mediastika, 

2005). Keadaan lantai yang seperti ini disebut sebagai raised floor. Raised floor 

biasanya merupakan lantai yang ditambahkan/dilapisi setelah keseluruhan bangunan 

telah selesai. Kebanyakan material yang digunakan adalah material semi-permanen 

dan ringan, seperti kayu olahan. Pada lapisan lantai, bisa juga ditambahkan bahan 

penyerap, seperti glasswool yang dapat mengurangi perambatan bunyi. Material lain 

bisa dengan akrilik, parket, dan karpet.  
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Gambar 2.33 Skema lantai raised floor. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

B. Plafon Ruangan 

Akustik pada suatu ruang akan lebih baik jika plafon secara tidak langsung 

bersentuhan dengan struktur bangunan, yang disebut plafon gantung. Plafon gantung 

berguna untuk meredam kebisingan dan getaran akibat adanya aktivitas di lantai 

atasnya. Rangka yang digunakan berbahan tipis namun harus kuat untuk 

meminimalisir terjadinya resonansi, seperti baja dan kayu. Kemudian, dipasang 

rangka plafon sesuai dengan modul penutupnya. Material penutup untuk kepentingan 

akustik bisa menggunakan bahan dasar softboard, baik dengan permukaan berpori 

maupun rata.  

 

Gambar 2.34 Plafon gantung dengan kuncian pegas. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

C. Dinding Ruangan 

Dinding dapat mencegah perambatan bunyi antar ruang. Penggunaan material 

yang berlapis akan meningkatkan refraksi sehingga dapat meredam bunyi dengan 

baik pada permukaan tersebut. Penggunaan dinding berlapis sebagai pembatas dapat 

dibedakan menjadi 2 macam, seperti berikut. 

 

1. Partisi tunggal atau berlapis tanpa rongga antara 

Dinding ini memiliki ciri-ciri seperti partisi tunggal, hanya terdapat satu lapis. 

Menurut Mediastika (2005), kemampuan penyerapan bunyi pada bidang partisi 

tergantung pada frekuensi yang datang dan massa partisinya (kg/m2). Semakin 

besar frekuensi dan massanya, semakin besar juga kemampuan redam yang 

dihasilkan. Material lebih praktis jika menggunakan ketebalan.  
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Gambar 2.35 Penggunaan dinding tunggal/satu lapis dan dinding ganda sebagai peredam. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

2. Partisi atau dinding ganda dengan rongga antara 

Rongga yang semakin tebal maka kemampuan redamnya juga semakin besar. 

Namun untuk alasan kekuatan konstruksi, maksimum tebal rongga yang 

disarankan ganya 20 cm saja. Penempatan material pada rongga dengan 

glasswool akan memperbesar kemampuan redamnya. Redaman dapat meningkat 

bila lapisan dipasang dengan tidak bersentuhan pada struktur. Pemisahan ini 

dapat digunakan dengan sealant (karet peredam) di lapisan pada pembatas. 

Pelapis tipis dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan redam.  

 

Tabel 2.5 Kemampuan redam partisi atau dinding. 

No. Konstruksi 
Massa 

(kg/m2) 

Kemampuan Redam 

(STC 500 Hz dalam dB) 

 
1. 

Batu bata diplester kedua sisinya (tebal 

konstruksi 15 cm) 

 
300–400 

 
45–50 

2. Batu kali tebal konstruksi 60 cm 1.370 56 

3. Gipsum board tebal 1 cm 8 26 

4. Gipsum board tebal 1,25 cm 10 28 

5. Gipsum board tebal 1,6 cm 13 29 

6. 
Dua lapis gipsum board tebal 1 cm 

direkatkan tanpa rongga udara 
22 31 

7. 
Dua lapis gipsum board tebal 1,6 cm 

dipisahkan rongga udara 5 cm 
37 57 

8. 
Dua lapis gipsum board tebal 1,6 x 2 

cm dipisahkan rongga udara 5 cm 
60 58 
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Sumber: Mediastika, 2005 

 

D. Pintu dan Jendela 

Pintu dan jendela memiliki kemampuan untuk meredam bunyi. Material dan 

ketebalan yang diterapkan sangat mempengaruhi tingkat redam bunyinya. 

Penempatan sealant pada sambungan dapat meningkatkan kemampuan redam. 

Namun, hal tersebut dapat berfungsi bila pintu dalam keadaan tertutup. Pintu dapat 

dipasang secara berlapis dengan ketebalan tertentu. Ketebalan rongga dan material 

di dalamnya dapat diatur sedemikian rupa tergantung pada keinginan untuk meredam 

bising dari luar seberapa besar. Jendela merupakan elemen yang dapat memperkecil 

tingkat redaman pada dinding. Hal ini dapat diperbaiki dengan cara menerapkan 

jendela ganda dengan rongga di dalamnya dan posisi jendela yang dimiringkan. 

 

 

Gambar 2.36 Pintu ganda dengan ruang di antaranya. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

9. 

Dua lapis gipsum board tebal 1,6 x 2 

cm dipisahkan rongga udara 5 cm, 

rongga diisi serat akustik 

 

60 

 

62 
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Gambar 2.37 Jendela kaca ganda dengan posisi miring. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

2.2.10 Material Akustik 

Setiap bahan atau material memiliki kemampuan untuk menyerap, memantulkan atau 

menyebarkan suara. Jenis material digunakan berdasarkan kebutuhan penataan akustiknya. 

Berikut merupakan macam-macam sifat material dalam akustik. 

 

1. Material Pemantul Bunyi atau Reflektor 

Bidang yang mampu memantulkan bunyi pada umumnya berupa bahan dengan 

permukaan yang datar dan keras seperti papan kayu olahan, gypsum, plywood, plester, 

kaca, batu, aluminium dan beton. Penempatan bidang reflector harus ditata dengan 

baik agar tidak timbul pemantulan kemudian yang nantinya akan menciptakan gema 

atau gaung. 

 

2. Material Penyerap Bunyi atau Absorber 

Bidang yang mampu menyerap bunyi pada umumnya berbahan lunak, berpori 

dan tidak datar guna untuk mengatasi masalah akustik, mengurangi kebisingan, 

sertamencegah gema. Berikut jenis-jenis material akustik dengan sifat absorber, 

antara lain: 

a. Material bersifat porus 

Kemampuan serap bunyi pada material lunak (porus) sangat bergantung 

dengan frekuensi bunyi yang datang mengenainya. Pada umumnya, material 

lunak menyerap bunyi yang brefrekuensi tinggi dengan baik. Lubang-lubang 
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kecil atau pori dapat memakan gelombang bunyi yang datang (Mediastika, 

2005). Salah satu contoh material lunak adalah korden atau tirai dan spon. 

 

Gambar 2.38 Material lunak berupa spon dengan permukaan tidak rata untuk diffuser. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

b. Material berpori/berlubang besar (perforasi) 

Material dengan lubang yang besar tidak selalu berbentuk lunak. Berbeda 

dengan material porus, lubang material berpori lebih besar. Material jenis ini 

dapat menyerap bunyi dengan baik pada frekuensi bunyi 200 Hz hingga 2 kHz. 

Sedangkan, material porus menyerap bunyi dengan baik pada frekuensi yang 

lebih tinggi. Contoh dari material jenis ini adalah softboard dan papan kayu 

olahan dengan lubang-lubang. 

 

Gambar 2.39 Papan kayu olahan dengan permukaan berperforasi. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

c. Material berserat 

Material berserat dapat menyerap bunyi dalam jangkauan frekuensi yang 

besar dan lebar. Contoh dari material jenis ini adalah mineral wool, seperti 

rockwool dan glasswool. Untuk menyerap bunyi yang frekuensinya rendah, 

diperlukan penyerap berserat dengan ketebalan yang besar. Karpet juga 

merupakan material berserat dengan kemampuan serap yang cukup baik. Vynil 

lebih banyak digunakan daripada karpet karena alasan kesehatan. Vynil saat ini 

dapat memiliki angka STC/redaman mencapai 27. 
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Gambar 2.40 Karpet dengan permukaan berserat kasar dan halus.  

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

d. Material berserat dilapisi membrane tidak tembus (Impervious) 

Material jenis ini cocok digunakan dalam keadaan lembab dan dapat 

mencegah polusi udara yang masuk ke dalam ruangan. Membran yang 

dilapiskan akan menyerap bunyi dengan baik bila frekuensinya rendah.  

 

Gambar 2.41 Rangka kotak yang berisi rockwool ditutup dengan membran kain.  

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

e. Panel penyerap 

Penyerap jenis ini terbuat dari papan kaku seperti lembaran dari bahan kayu 

atau yang lainnya dan dipasang dengan jarak tertentu (berongga) dari struktur 

bangunannya. Rongga di dalamnya dapat berupa udara atau material penyerap 

berserat.  
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Gambar 2.42 Contoh panel dari bahan kayu dan semen sebagai material plafon.  

(Sumber: Mediastika, 2005) 

 

 

Gambar 2.43 Penambahan panel kayu dengan lubang bergaris untuk meningkatkan 

penyerapan dan difusi. (Sumber: Mediastika, 2005) 

 

f. Penyerap model resonator 

Material ini disebut juga sebagai material penyerap berongga. Salah satu 

contoh materialnya adalah Helmholtz resonator. Penyerap ini terdiri dari rongga 

yang berisikan udara yang dihubungkan ke permukaan bidang penyerap. Mateial 

ini digunakan untuk memperbesar waktu dengung (RT) pada frekuensi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44 Pola dasar resonator. 

(Sumber: Mediastika, 2005) 
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2.2.11 Material Dome Ceiling Dengan Prinsip Akustik 

Dome atau kubah memiliki bentuk yang cekung sehingga membutuhkan material 

yang fleksibel pada berabagai bentuk permukaan. Berikut merupakan beberapa material 

untuk diaplikasikan pada kubah. 

1. SoftGrid® Dome  

 

Gambar 2.45 SoftGrid® Dome. 

(Sumber: arktura.com) 

 

SoftGrid® Dome menciptakan efek kurva pada langit-langit. Modul-modul ini 

dapat mengikuti panjang ruangan atau menarik fokus ke area tertentu, tergantung 

pada kebutuhan desain. Modul dome terbuat dari bahan Soft Sound® untuk 

kenyamanan akustik. Koefisien serap bunyi pada material ini mencapai 0.75, 0.65, 

0.90. 

 

2. Wood wool tiles/ panels 

 

Gambar 2.46 Wood wool tiles/ panels dari BAUX. 

(Sumber: baux.com) 

 

Wood wool tiles/panels dari BAUX terbuat dari bahan ramah lingkungan yang 

dapat didaur ulang yang terbuat dari wol kayu, semen, dan air. Komponen alami 

bersama-sama memberikan banyak karakteristik fungsional. Ubin wol kayu akustik 

BAUX tersedia dalam 8 bentuk; persegi panjang, kotak, lingkaran, segi enam, jajar 

genjang, segitiga, papan alami, dan 3D Pixel 25, 50 dan 70 mm. Serat kayu 
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menawarkan yang sangat baik isolasi, retensi panas dan penyerapan suara. Semen, 

terbukti dan bahan bangunan populer, adalah pengikat yang memberikan kekuatan, 

tahan kelembaban dan proteksi kebakaran. Berikut merupakan Koefisien rambatan 

bunyi. 

 

Gambar 2.47  Koefisien rambatan bunyi dari Wood wool tiles/panels. 

(Sumber: baux.com) 

 

 

3. Ecoustic Curve (Panel Akustik) 

 

 

Gambar 2.48 Ecoustic Curve dari Instyle. 

(Sumber: instyle.com.au) 

 

Untuk menggabungkan manfaat penyerapan suara dengan permukaan reseptif 

hook + loop, Ecoustic® Curve dari Instyle adalah produk akustik yang fleksibel dan 

ideal untuk permukaan lurus dan melengkung serta dinding dengan langit-langit 

tinggi. Produk ini terbuat dari bahan 100% PET (polyethylene terephthalate) dengan 

sekitar 60% merupakan bahan daur ulang. Kecepatan rambat bunyi produk ini 

mencapai 0,4. 
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4. Dome Ceiling 

 

Gambar 2.49 Contoh ruang yang menggunakan dome ceiling. 

(Sumber: decoustics.com) 

 

Dome Ceiling dari Decoustics mengatasi masalah pemfokusan suara dan 

refleksi. Panel berbentuk kubah terdiri dari senyawa, unit pra-melengkung pabrik 

tiga dimensi menggunakan satu jari-jari di semua arah sepanjang kurva. Langit-langit 

berkubah terdiri dari beberapa bagian panel yang dirancang dengan tepat. Bahan 

yang digunakan adalah fabric dengan koefisien rambat bunyi mencapai 1,10. 

 

 

Gambar 2.50 Bagian-bagian dari Dome Ceiling. 

(Sumber: decoustics.com) 

 

5. Basotect® (Foam Panel) 

Basotect® adalah busa sel terbuka fleksibel yang terbuat dari resin melamin dan 

memiliki sifat penyerapan suara yang sangat baik. Berkat tingkat fleksibilitasnya 

yang tinggi, Panel Busa Sonant dapat digunakan ke dalam banyak warna dan bentuk, 

membuka banyak kemungkinan desain untuk desainer dan arsitek. Basotect® 

memiliki bobot yang rendah, ketahanan suhu tinggi dan sifat mudah terbakar yang 

rendah. 
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Gambar 2.51 Contoh ruang yang menggunakan Foam Panel. 

(Sumber: acousticimpact.ie) 

 

Gambar 2.52 Koefisien rambatan bunyi dari Foam Panel. 

(Sumber: plastics-rubber.basf.com) 

 

2.3 Tinjauan Software Ecotect Analysis 

Autodesk Ecotect Analysis merupakan salah satu aplikasi yang memungkinkan untuk 

melakukan analisis pada konstruksi bangunan dengan model 3D (tiga dimensi) yang 

kemudian disimulasikan dengan beberapa analisis. Pada software ini dapat dilakukan 

analisis pencahayaan alami, termal bangunan, penghawaan, visualisasi pencahayaan, akustik 

bangunan, radiasi bangunan, bayangan bangunan dan lainnya. Pengguna dapat mengimpor 

model komputer 3D dalam format .3ds atau .dxf dari beberapa perangkat lunak desain seperti 

AutoCAD, SketchUp 3D Studio, Rhinoceros, dan lainnya. Dari histori penggunaan 

Autodesk, hasil simulasi Ecotect tidak sepenuhnya mewakili kenyataan, karena belum tentu 

sama dengan hasil perhitungan rumus atau studi lainnya. Dengan aplikasi ini, diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas fisik bangunan dengan mempertimbangkan lebih awal pada 

tahapan awal konsep desain sehingga dapat menghemat waktu dan ruang. Hasil simulasi 

akan ditampilkan dalam bentuk grid analysis, grafik dan tabel.  

Pada analisis akustik, dapat dikalkulasikan Acoustic Rays, Statistical Reverberation 

(waktu dengung), dan Acoustic Response. Dengan pengaturan Rays and Particle, dapat 

ditentukan sumber suara dan bidang reflektornya. Display rays bisa diatur menjadi beberapa 
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tampilan, yaitu tampilan yang bersifat statis seperti Static Rays, Reflector Coverage, Surface 

Incidence dan tampilan yang memiliki animasi seperti Animated Particles dan Animated 

Rays. Kekurangan pada Ecotect Analysis ini adalah saat menentukan sumber suara/speaker. 

Sumber suara yang bisa digunakan untuk kalkulasi simulasi hanya satu buah saja, sedangkan 

beberapa tempat/ruang memasang sumber suara lebih dari satu sehingga hasil simulasi 

kurang akurat.  

 

Gambar 2.53 Tampilan analisis akustik pada Ecotect Analysis. 

2.4 Tinjauan terhadap Masjid 

2.4.1 Arti dan Fungsi Masjid 

Masjid merupakan sebuah wadah utama dalam lingkup masyarakat islam yang 

digunakan sebagai ruang ibadah (shalat), tempat pembinaan, tempat ilmu pengetahuan, 

tempat pertemuan, dan tempat kegiatan sosial dan politik (Shihab, 1997 dalam Machdijar, 

2004). Masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, yaitu tempat yang terdapat keperluan 

pembicaraan, seperti ceramah dan khutbah, penting dalam penyebaran tingkat tekanan bunyi 

yang merata diseluruh sudut ruangan. Hal ini penting agar para jamaah ataupun pendengar 

dapat mendengar informasi dari pembicara dengan baik dan jelas.  

 

2.4.2 Kinerja Akustik Masjid 

Pada tempat ibadah, seperti gereja dan masjid berukuran besar, seringkali ditemukan 

dengung yang berlebihan dan kurangnya kejelasan pembicaraan. Plafon atau langit-langit 

yang tinggi bisa membuat pemantulan bunyi menjadi kurang efektif. Oleh karena itu dalam 

merancang akustik di sebuah tempat ibadah, harus memperhatikan persyaratan/kebutuhan 

akustik pada masing-masing bagian ruangan (Doelle, 1972), seperti berikut.  
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1. Daerah mimbar diletakkan cukup tinggi dan dikelilingi oleh bidang pemantul agar 

bunyi dapat dipantulkan ke arah jamaah; 

2. Tiap area jamaah harus dapat mendengar dengan baik selama ibadah. Pengendalian 

RT (waktu dengung) akan membutuhkan beberapa lapisan akustik; 

3. Harus dapat mengurangi bising karena terdapat aktivitas meditasi dan berdoa. 

 

Masalah-masalah akustik menjadi lebih sulit jika volume ruangan bertambah. 

Permukaan dengan bentuk melengkung atau melingkar seperti atap kubah dapat 

menimbulkan cacat akustik seperti gema, pemantulan yang sangat lama, pemusatan bunyi 

dan distribusi bunyi yang tidak merata. Cacat akustik dapat diatasi dengan cara sebagai 

berikut. 

1. Penggunaan dinding penyerap bunyi yang digunakan pada sekeliling ruang; 

2. Penggunaan lapisan semprotan limpet-asbestos sepanjang permukaan interior 

kubah sebagai penyerap bunyi; 

3. Penggabungan permukaan tak teratur pada kulit beton yang digunakan pada 

kerangka kubah; dan 

4. Pemasangan sistem penguat bunyi pembicaraan yang ditata dengan baik dan 

berkualitas tinggi.  

 

2.4.3 Pengaruh Bentuk Geometri Ruang dalam Masjid terhadap Kualitas Akustik 

Ruang 

Bentuk suatu ruang dapat mempengaruhi kinerja akustik ruang tersebut. Masjid 

merupakan bangunan atau ruang yang sangat memperhitungkan kenyamanan akustiknya. 

Utami (2014) mengatakan bahwa bentuk elemen ruang yang ideal untuk mencapai 

kenyamanan akustik ruang dalam masjid adalah sebagai berikut; dinding depan sebagai 

elemen penyebar/pemantul, dinding samping sebagai gabungan dari pemantulan dan 

penyerap, dinding belakang sebagai penyerap bila tanpa sistem suara buatan, lantai sebagai 

penyerap atau penyebar. 

Kinerja akustik ruang masjid bergantung pada bentuk geometri ruang ibadah atau 

shalat (Abdou, 2003 dalam Utami, 2014). Bentuk segiempat merupakan bentuk yang terbaik 

karena distribusi bunyi dapat lebih merata sehingga terdengar lebih baik. Bentuk segi 

delapan adalah bentuk yang paling sulit dalam distribusi bunyinya karena terbentuk 

gelombang bunyi yang saling menguatkan di bagian pusat ruang dan di area lainnya. Bentuk 
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plafon/langit-langit juga berpengaruh pada kenyamanan akustik. Dari beberapa penelitian 

terkait bentuk atap masjid yang berefek pada bentuk ceiling ruang, ditunjukan bahwa langit-

langit masjid yang datar lebih efektif dibandingkan dengan bentuk lainnya. 

Perlunya perhatian pada diameter dan ketinggian kubah pada sebuah masjid, agar 

proporsinya sesuai dengan ruang sholat utama dibawahnya. Bentuk kubah yang lebih tinggi 

dapat mengurangi intensitas bunyi. Kubah yang tinggi juga dapat menciptakan pantulan-

pantulan bunyi yang lebih tinggi dari posisi pendengar sehingga dapat menjadi sangat tidak 

baik dan efektif pada penyebaran bunyinya. Selain bentuk geometri dinding dan ceiling, 

yang dapat mempengaruhi kinerja akustik adalah ornamen interior, seperti penempatan 

mihrab. Keberadaan mihrab memainkan peran penting dalam penataan akutik di masjid.  

 

 

2.5 Tinjauan Studi Terdahulu 

Penelitian tentang akustik terkait waktu dengung, tingkat tekanan bunyi, kebisingan 

sudah pernah diteliti sebelumnya, hingga penelitian pada objek dengan fungsi tempat ibadah 

seperti masjid telah dilakukan. Berikut adalah tabel penelitian berupa ringkasan dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Tabel 2.6 Tabel tinjauan studi terdahulu. 

No. Peneliti, (Tahun) Judul Penelitian Isi Penelitian 

 

1 Mariani, & Rauf, N., 

(2008).  

Jurnal SMARTek, 

Vol. 6, No. 4 , 246-

240. 

Deskripsi Kondisi 

Akustik Ruang 

Masjid Al Markaz 

Al Islami Makassar 

 

     Masjid Al Markaz Al Islami 

Makassar memiliki permasalahan 

dengan kurang meratanya bunyi 

pada kondisi ruang sedikit jamaah 

dengan perbedaan >3 dB. Tingkat 

bising latar belakang pada 

bangunan ini melebihi standar. 

Waktu dengungnya juga melebihi 

standar dan sangat tinggi. Tingkat 

kejelasan pembicaraan kurang dan 

hampir buruk. Distribusi suara 

dipengaruhi oleh sistem tata suara 

(setting volume dan penempatan 

loudspeaker). Waktu dengung dan 

kejelasan pembicaraan 

dipengaruhi oleh geometri ruang 

dan bahan permukaan pada 

pelingkup ruang. 
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2 Dewi, N.U.I., & 

Syamsiyah, N.R., 

(2019). 

Jurnal SINEKTIKA, 

Vol. 16 No. 2 Juli 

2019 

Kualitas Akustik 

Ruang Utama 

Masjid Siti Aisyah 

Surakarta 

 

     Masjid Siti Aisyah yang 

berbentuk kotak dengan 

pelingkup ruang bertekstur licin 

dan keras ternyata mempengaruhi 

kenyamanan akustik. Hasil SPL 

(Sound Pressure Level) yang 

diperoleh melebihi standar namun 

masih merata di segala arah. 

Kenyamanan akustik lebih terasa 

secara psikis dan fisik oleh 

jamaah. Oleh karena hasil SPL 

melebihi standar, maka perlu 

perbaikan desain masjid pada 

interior dan eksterior. Pada 

interior diperlukan tambahan 

bahan penyerap bunyi, dan pada 

eksterior diperlukan barrier 

seperti vegetasi, pagar 

penghalang, dan lainnya agar 

bunyi dari sekitar bangunan dapat 

berkurang. 

 

3 Utami, Sentagi S., 

(2014). 

Simposium Nasional 

RAPI X000 -2014 FT 

UMS 

Kualitas Akustik 

Ruang Pada Masjid 

Berkarakter 

Opening Wall 

Design (Studi 

Kasus: Masjid Al 

Qomar Purwosari 

Surakarta) 

 

     Kebisingan dapat masuk ke 

bangunan Masjid Al Qomar 

karena Opening Wall System yang 

ada. Namun, ternyata material 

karpet dan bata ekspos dapat 

menyerap bunyi dengan baik. 

Permasalahan bising dari jalan 

raya atau kereta api dapat diatasi 

dengan greenery wall system 

untuk mengurangi bising. Sistem 

ini mampu menghemat energi dan 

ramah lingkungan. Sistem ini 

dapat mereduksi 2-10 dB, dengan 

koefisien serap 0,4. 

 

4 Adnan, Nor Azizah 

dkk, (2018). 

IConCEES 2017 

Acoustic Quality 

Levels Of Mosques 

In Batu Pahat 

 

     Penelitian dilakukan dengan 

meneliti kualitas akustik dengan 

Noise Criteria (NC), Waktu 

Dengung (RT), dan Speech 

Transmission Index (STI). 

Kemudian, mengidentifikasi 

faktor dari permasalahan yang 

ada. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas akustik 
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adalah luas area dan material 

bangunan. 
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2.6 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.54 Diagram kerangka teori. 

 

 

 

 

 

PERMASALAHAN 

1. Bagaimana kinerja akustik pada eksisting ruang Masjid Raya Al-A’zhom Kota 

Tangerang? 

2. Bagaimana rekayasa desain untuk meningkatkan kualitas akustik dengan mencapai 

waktu dengung yang sesuai standar dan tidak bising? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian antara metode deskriptif dan 

metode kuantitatif serta eksperimental. Penggunan metode penelitian tersebut dilakukan 

secara bersamaan dengan tujuan agar saling melengkapi gambaran hasil penelitian mengenai 

objek yang diteliti dan dapat memaksimalkan analisis penelitian. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan 

data berupa dokumen, gambar/foto, dan jenis material pada ruang shalat Masjid Raya Al-

A’zhom. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu 

menggambarkan keadaan eksisting, yang hasilnya kemudian dilakukan evaluasi. 

Penelitian ini juga melakukan pengukuran dan analisis terkait untuk mengukur kualitas 

akustik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Parameter dalam 

menentukan kualitas akustik pada ruang shalat Masjid Raya Al-A’zhom, yaitu dengan 

pengukuran Tingkat Tekanan Bunyi, Kebisingan, dan Waktu Dengung berdasarkan 

kebutuhan terkait pada aspek penelitian. Untuk mengetahui pola pemantulan bunyi pada 

ruang dan sebagai validasi dari perhitungan menggunakan rumus, dapat dilakukan 

eksperimental berupa simulasi menggunakan software tertentu. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Keberadaan data dan sumber data merupakan hal yang penting pada sebuah penelitian 

karena informasi dan data yang didapatkan dapat menunjang penelitian. Adapun data dan 

sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah dengan melakukan pengamatan lapangan (observasi) secara 

langsung untuk mengumpulkan data. Data-data yang dapat diperoleh dari observasi berupa; 

foto dan gambar, pemetaan denah dan ruangan, sketsa, jenis material pada ruang, 

pengukuran menggunakan Sound Level Meter untuk mengetahui tingkat tekanan bunyi. 

Hasil pengukuran lainnya, lalu dianalisa dengan perhitungan rumus. 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang didapat dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan penelitian, baik penelitian terdahulu maupun yang terbaru. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal penelitian terdahulu dengan 

pembahasan akustik, buku terkait arsitektur dan akustik, dan jurnal yang membahas tentang 

masjid. 

 

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian 

ini, peneliti menentukan lokasi pada Kota Tangerang yang merupakan kota yang memiliki 

sejarah perkembangan islam. Kota Tangerang merupakan lokasi yang cocok untuk 

melakukan penelitian karena kemudahan akses bagi peneliti. 

3.3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah ruang shalat utama pada 

Masjid Raya Al-A’zhom Kota Tangerang yang berada di jalan Satria – Sudirman, 

RT.001/RW.001, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111. Objek 

dipilih karena memiliki bentuk geometri kubah dan ruang yang unik serta besar sehingga 

untuk kualitas dan penyebaran akustiknya menarik untuk diteliti. Spesifikasi dari objek 

bangunan yang diteliti adalah sebagai berikut. 

a. Nama   : Masjid Raya Al-A’zhom 

b. Fungsi   : Tempat ibadah bagi umat muslim 

c. Tahun diresmikan  : 28 Februari 2003 

d. Luas Bangunan  : 5.755 m2 

(Lantai dasar 4.790 m2) 

(lantai dua 909,92 m2) 

e. Luas Tapak   : 20.810 m2 

f. Kapasitas   : 15.000 orang 

g. Orientasi Bangunan : Arah hadap muka bangunan ke arah tenggara 
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Gambar 3.1 Siteplan Masjid Raya Al-A’zhom. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Eksterior Masjid Raya Al-A’zhom. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Interior Masjid Raya Al-A’zhom. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel 

terikat dan variabel bebas. 

1. Variabel Bebas : Bentuk kubah dan geometri ruang serta material 

2. Variabel Terikat : Kualitas Akustik  
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3. Parameter   : Tingkat Tekanan Suara/Sound Pressure Level (SPL), 

Background Noise Level (BNL), Tingkat Bising (NL), Waktu Dengung (RT60). 

 

3.5 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari – Maret tahun 2021 dengan spesifikasi waktu 

sesuai dengan pengukurannya. Terdapat 3 pengukuran, yaitu Background Noise Level, 

Kebisingan di sekitar bangunan, dan Sound Pressure Level (Tingkat Tekanan Bunyi).  

A. Pengukuran Background Noise Level 

Dilakukan pada saat keadaan masjid kosong dan tidak ada aktivitas apapun. 

Pengukuran ini dibagi menjadi dua kondisi, yaitu saat bukaan tertutup dan terbuka. 

Masing-masing kondisi tersebut, diukur sebanyak 2 kali pada waktu 11.00 WIB dan 

14.00 WIB.  

Kriteria pemilihan waktu pengukuran berdasarkan waktu mendekati shalat dzuhur 

dan ashar. Oleh karena saat ini sedang pandemic COVID-19, maka beberapa bukaan 

pintu dan jendela tidak bisa dibuka agar akses keluar dan masuk para pendatang dapat 

dipantau dengan mudah. Beberapa jendela sudah diikat permanen agar tidak ada yang 

membuka dan tidak cepat rusak sehubung masjid ini merupakan bangunan lama. Oleh 

karena itu, Background Noise Level pada kondisi tertutup dan terbuka mungkin akan 

hanya sedikit selisihnya. 

 

B. Pengukuran Kebisingan di sekitar bangunan 

Pengukuran ini dilakukan pada tiga jenis hari (masing-masing 2 hari pengukuran), 

yaitu hari kerja, jumat, dan libur sehingga total pengukuran pada 6 hari. Hal ini 

dikarenakan ketiga jenis hari tersebut memiliki jumlah pengunjung/jamaah shalat yang 

berbeda. Masing-masing jenis hari diukur pada 5 waktu, yaitu pukul 05.30, 08.30, 11.30, 

14.30, dan 17.30. Pemilihan waktu ini berdasarkan waktu yang mendekati shalat dan 

waktu pergi-pulang kerja bagi para karyawan Pusat Pemerintahan dan masyarakat. 

 

C. Pengukuran Sound Pressure Level 

Pengukuran ini dilakukan pada 2 kondisi jumlah jamaah, yaitu kondisi jamaah sepi 

dan ramai. Masing-masing kondisi tersebut diukur sebanyak 2 waktu sehingga total 

pengukuran pada 4 waktu. Dengan kriteria kondisi jamaah sepi yang merupakan baris 

jamaah berjumlah satu hingga tiga baris, sedangkan untuk kondisi ramai berjumlah 
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penuh jamaah. Namun saat pandemic COVID-19, shalat antar jamaah diberikan jarak 

sekitar 1 meter. Kondisi sepi berada pada waktu shalat dzuhur dan ashar, sedangkan 

kondisi ramai berada pada waktu khutbah saat sebelum shalat jumat. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mempermudah proses 

pengumpulan data dan penelitian, antara lain: 

a. Alat tulis untuk mencatat data hasil yang didapatkan saat meneliti langsung. 

b. Kamera yang digunakan sebagai alat dokumentasi untuk mengumpulkan  gambar 

atau foto untuk melengkapi data. 

c. Meteran untuk mengukur dan membuat gambar kerja dari ruang shalat. 

d. Stopwatch digunakan untuk menghitung waktu dalam penelitian. 

e. Aplikasi Microsoft office excel digunakan untuk mengukur rata-rata dari hasil 

pengukuran yang di dapatkan. 

f. Aplikasi Ecotect Analysis merupakan aplikasi untuk pengukuran akustik. Aplikasi 

ini digunakan untuk memetakan distribusi bunyi pada ruang yang diteliti. 

g. Sound level meter untuk mengukur bunyi di lokasi penelitian. 

h. Aplikasi SketchUp untuk modelling 3D bangunan yang kemudian akan di import ke 

aplikasi Ecotect. 

i. Aplikasi AutoCAD untuk modelling 2D bangunan. 

 

3.7 Penentuan Titik Pengukuran 

Penentuan titik ukur ditentukan secara merata di segala area ruang shalat Masjid 

Raya Al-A’zhom untuk mengetahui distribunyi bunyinya apakah merata atau tidak. Peneliti 

menentukan 19 titik ukur seperti pada Gambar 3.4. Untuk pengukuran kebisingan di sekitar 

bangunan, peneliti menentukan 8 titik secara tersebar seperti pada Gambar 3.5. Penentuan 

titik tersebut akan dijelaskan lebih detail pada hasil dan pembahasan penelitian. 
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Gambar 3.4 Penentuan titik ukur dalam ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Penentuan titik ukur luar ruangan. 
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TL 1 

TL 8 
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3.8 Rancangan Analisis Data 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Pada tahap ini, peneliti menggambarkan dan membahas data yang ada sesuai dengan 

kondisi di lapangan, menurut bentuk dan luasan ruangan, volume ruangan dan jenis material 

dari ruang shalat Masjid Al-Azhom Tangerang. 

3.8.2 Analisis Evaluasi 

Tingkat Tekanan Suara/Sound Pressure Level (SPL), Background Noise Level (BNL), 

Tingkat Bising (NL), Waktu Dengung (RT60) yang dievaluasi sesuai standar atau tidak. 

Untuk mengetahui persebaran bunyi pada ruang, perlu dilakukan penentuan titik-titik 

sebagai titik ukur.  

3.8.3 Eksperimental 

Untuk mengetahui pola pemantulan bunyi pada ruang dan sebagai validasi dari 

pengukuran/perhitungan rumus, dapat dilakukan eksperimental berupa simulasi 

menggunakan software tertentu, yaitu Ecotect Analysis. Pola pemantulan bunyi dipengaruhi 

oleh bentuk geometri kubah dan ruang serta material pelingkupnya. Oleh karena itu, peneliti 

akan melakukan simulasi dengan berbagai material untuk menemukan bentuk yang cocok 

dan baik terhadap kualitas akustiknya. 

 

3.9 Tahapan Analisis Data 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahapan-tahapan sebagai 

berikut. 

1. Mengumpulkan data primer dan sekunder untuk menghasilkan data eksisting 

berupa gambar kerja bangunan. 

2. Pengukuran di lapangan menggunakan alat ukur Sound Level Meter pada ruang 

shalat Masjid Raya Al-A’zhom Tangerang untuk mengetahui Tingkat Tekanan 

Suara/Sound Pressure Level (SPL), Background Noise Level (BNL), Tingkat 

Bising (NL), Waktu Dengung (RT60). 

a. Mengukur Background Noise Level dengan cara mengukur pada keadaan 

ruangan kosong dan tidak ada aktivitas pada 19 titik yang telah ditentukan. 

Hasil nantinya akan diuji dengan standar yang ada. Bila hasil masih belum 

memenuhi standar, maka perlu diketahui tingkat kebisingan dari luar. 
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b. Mengukur kebisingan dari luar pada hari kerja, hari jumat dan hari libur 

masing-masing 2 hari pada lima waktu, yaitu 05.30, 08.30, 11.30, 14.30, dan 

17.30 WIB. Pemilihan waktu tersebut berdasarkan kedekatan dengan waktu 

shalat dan waktu berangkat-pulang kerja masyarakat. Hasil diuji dengan 

standar yang ada. 

c. Pengukuran Tingkat Tekanan Bunyi (TTB) dilakukan pada waktu shalat dan 

khutbah berlangsung. Kondisi pengukuran saat semua loudspeaker menyala. 

Suara yang diukur adalah suara pembicaraan langsung oleh penceramah/imam 

dari loudspeaker, dengan karakteristik suara yang diukur tinggi-moderat-

rendah dari nada pembicaraan yang seragam pada setiap titik ukur. Hasil 

dicarikan rata-ratanya, kemudian diuji dengan standar. Bila selisih besar TTB 

mencapai lebih dari 6 dB maka perlu adanya penanganan akustik agar lebih 

merata. 

d. Pengukuran Waktu Dengung (RT) dilakukan dengan mencari tahu luas 

permukaan berdasarkan masing-masing material yang kemudian dikalikan 

dengan koefisien serap bunyi. Setelah itu, dihitung waktu dengungnya 

menggunakan rumus metrik formula sabine. Jika belum memasuki standar, 

maka perlu penanganan lebih lanjut. 

3. Melakukan simulasi desain eksisting dengan menggunakan aplikasi Ecotect 

Analysis sebagai penunjang terhadap hasil pengukuran dengan rumus. 

4. Menentukan strategi atau rekomendasi desain dengan mengganti material 

pelingkup ruang untuk meningkatkan tata akustik ruang shalat menggunakan 

aplikasi Ecotect Analysis dengan menggunakan nilai standar. 
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3.10 Kerangka Metode Penelitian 

Tahapan-tahapan pada pelaksanaan penelitian ini mengikuti diagram alur sebagai 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Primer 

Observasi lapangan 

(Pengukuran 

Langsung) 

Data Sekunder 

Kajian Pustaka (Jurnal, 

Artikel, buku dan 

referensi internet) 

 

Instrumen 

Penelitian 

• Alat tulis 

• Kamera 

• Meteran 

• Stopwatch 

• Aplikasi Microsoft 

Office Excel dan 

Word 

• Aplikasi Ecotect 

Analysis 

• Sound level meter 

• Aplikasi SketchUp 

• Aplikasi AutoCAD 

ANALISIS DATA 

 

Metode Penelitian 

Evaluasi dan Eksperimental 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Bagaimana kualitas akustik pada ruang shalat di Masjid Raya Al-A’zhom Kota 

Tangerang? 

 

PENGUMPULAN DATA 
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Gambar 3.6 Kerangka Metode Penelitian 

  

SINTESIS DATA 

 

KESIMPULAN 

Menentukan strategi atau rekomendasi desain untuk meningkatkan tata akustik 

ruang shalat 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tinjauan Umum Objek Penelitian 

Tinjauan objek penelitian merupakan gambaran umum mengenai topik permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian, seperti kondisi eksisting (lapangan), gambar kerja bangunan, 

dan jenis material serta luasnya pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

4.1.1 Kondisi Eksisting Objek Penelitian 

Masjid Raya Al-Azhom terletak di di jalan Satria – Sudirman, RT.001/RW.001, 

Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Bangunan ini merupakan 

landmark Kota Tangerang dengan fungsi utama untuk beribadah, dimana dapat mewadahi 

aktivitas pengajian dan membaca ayat suci al-qur’an. 

Bangunan di sekitar Masjid Raya Al-Azhom mayoritas merupakan bangunan 

pemerintah dan fasilitas publik, seperti Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Taman 

Balaikota Melayu Tangerang, Stadion Benteng, dan Lapangan Olahraga, sehingga banyak 

kendaraan dan masyarakat yang menyebabkan adanya kebisingan. Masjid ini memiliki 2 

pintu gerbang masuk, yaitu gerbang masuk utama dan pintu samping, namun karena 

pandemi COVID ini hanya terbuka saat diadakan shalat Jumat. Orientasi pintu gerbang 

utama berada di selatan yang berbatasan langsung dengan Jalan Satria - Sudirman, 

sedangkan pintu gerbang samping berada di timur laut tapak yang di seberang jalan terdapat 

area kuliner.  

 

Gambar 4.1 Lingkungan sekitar Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 
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4.1.2 Identifikasi Bangunan Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang 

Luas tapak Masjid Raya Al-Azhom sekitar 20.810 m2, termasuk dengan Gedung parkir 

yang terletak di timur laut bangunan. Luas keseluruhan Bangunan Masjid Raya Al-Azhom 

mencapai 5.755 m2 dengan masing-masing pada lanttai dasar sekitar 4.790 m2 dan lantai dua 

sekitar 909,92 m2. Ruang utama pada Masjid ini adalah ruang shalat, dimana pada ruang ini 

yang menjadi fokus penelitian terkait tata akustik ruangnya. Ruang shalat memiliki luas 

sekitar 3993,03 m². Ruang shalat ini dapat menampung sekitar 15.000 orang, tetapi saat ini 

hanya dapat menampung sekitar 7.500 orang dikarenakan pandemik COVID-19. Ruang-

ruangan yang terdapat pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang, antara lain 

 

Tabel 4.1 Daftar fungsi ruang pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

Lantai 1 

o Lobby 

o Ruang Shalat 

o Kamar Mandi/WC 

o Tempat Wudhu 

o Mihrab 

o Mimbar 

o Ruang Pengelola 

Lantai 2 (Mezzanine) o Galeri Islam 

 

Ruang shalat memiliki bentuk segi empat dengan substraksi di area dekat mihrab 

dengan pola segitiga dan simetris. Material yang digunakan pada ruang shalat Masjid Raya 

Al-Azhom yaitu plafon yang langsung terlihat kubahnya menggunakan bahan hardboard 

dengan rangka galvalum dan bahan enamel sebagai lapisan terluar, dinding menggunakan 

bata plester dan finishing granite tile ukuran 60 x 120 cm, krawangan menggunakan bahan 

GRC (Glass Reinforced Concrete), material lantai berupa granite tile, serta material pintu 

dan jendela menggunakan kayu dan kaca. Material-material tersebut akan dijelaskan lebih 

detail disertai dengan luasan dan letaknya pada saat menentukan nilai waktu dengung.  

Sumber kebisingan didapatkan berasal dari luar dan dalam bangunan. Dari luar 

bangunan yang terlihat saat observasi kondisi eksisting, sumber kebisingan berasal dari suara 

kendaraan yang melewati jalan di sekitar Masjid. Hal ini juga dikarenakan bangunan di 

sekitar masjid merupakan pusat kota dan pemerintahan sehingga banyak pekerja dan 
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masyarakat yang lewat. Sedangkan kebisingan dari dalam bangunan, didapatkan dari 

masyarakat yang datang dan suara kipas angin. Terkadang anak kecil berlarian dan teriak di 

dalam masjid. 

 

4.1.3 Identifikasi Layout & Bentuk Ruang 

Identifikasi layout dan bentuk ruang pada objek penelitian perlu dilakukan karena 

untuk memahami tata ruang masjid dan akan digunakan pada saat simulasi. Hal ini juga 

berhubungan dengan variabel bebas yang sudah ditentukan, yaitu bentuk kubah dan geometri 

ruang serta materialnya. Berikut merupakan gambar kerja Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang, diantaranya terdapat denah, potongan, dan tampak bangunan. 
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Gambar 4.2 a) Denah Lantai Dasar Masjid Raya Al-Azhom 

Kota Tangerang; b) Potongan AA Masjid Raya Al-Azhom 

Kota Tangerang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 a) Potongan BB Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang; b) Potongan CC Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang. 

 

 

Keterangan: 

: Ruang yang 

digunakan 

sebagai objek 

pebelitian 

Keterangan: 

: Ruang yang 

digunakan 

sebagai objek 

pebelitian 

(a) 

(b) 
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Layout bangunan dan ruangan yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada 

gambar denah dan potongan di atas dengan ditandai warna jingga. Elemen lantai 

menggunakan granite tile sehingga bersifat sebagai pemantul suara, elemen dinding 

menggunakan granite tile dan plester sehingga bersifat sebagai pemantul suara, dan elemen 

plafon menggunakan kalsiboard yang bersifat pemantul. Luas keseluruhan ruang shalat 

sekitar 4.093,67 m2 dengan panjang dan lebar sekitar 75,89 x 71,73 m. Bentuk ruang shalat 

seperti bentuk trapezium sama kaki namun sisi-sisinya dibentuk menjadi lebih kompleks. 

Tinggi ruang shalat mencapai sekitar 27 meter. 

Berikut merupakan gambar tampak Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang di lihat 

dari 4 sisi yang berbeda. 
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Gambar 4.4 a) Tampak Tenggara Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang; b) Tampak Barat Daya Masjid 

Raya Al-Azhom Kota Tangerang; c) Tampak Barat Laut Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang; d) Tampak 

Timur Laut Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

4.1.4 Identifikasi Fungsi dan Aktivitas 

Identifikasi fungsi dan aktivitas pada objek penelitian dikarenakan untuk menetapkan 

standar nilai akustik ruang yang sesuai dengan fungsi ruang dan aktivitas di dalamnya. 

Fungsi bangunan Masjid Raya Al-Azhom adalah ruang ibadah dengan fungsi penunjang 

lainnya, seperti ruang pameran dan baca. Namun tidak semua ruang yang akan diteliti, yang 

menjadi fokus utama hanya pada ruang shalatnya saja yang berada di lantai dasar. 

(d) 

(c) 
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Tabel 4.2 Tabulasi pengelompokkan fungsi ruang. 

Lantai Presentase Fungsi Ruang Keterangan 

Lantai 1 19% lobby 

8,4% kamar mandi dan 

tempat wudhu 

1,7% tempat penitipan 

sandal 

2% ruang pengelola 

68.9% ruang shalat 

Lobby dan ruang shalat 

merupakan ruang public. 

Kamar mandi dan wc 

merupakan ruang privat 

bagi pengunjung. Tempat 

penitipan sandal dan ruang 

pengelola merupakan 

ruang privat bagi 

pengelola.  

Lantai 2 (Mezzanine) 88,3% area void 

11,7% galeri islam 

Fungsi ruang pada lantai 2 

lebih bersifat semi-publik, 

dimana ruang galeri islam 

dapat diakses oleh 

pengunjung. 

 

Aktivitas pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang terutama pada objek ruang 

yang diteliti (ruang shalat) memiliki sifat speech (pembicaraan) seperti menyerukan azan 

dan ayat suci al-qur’an, imam memimpin shalat, dan pengajian. Dalam akustik ruang, 

frekuensi yang dapat ditangkap dalam aktivitas speech (pembicaraan) sekitar 500 Hz sampai 

1 kHz (1.000 Hz). Dari jenis aktivitas tersebut, maka dapat ditentukan standar nilai akustik 

berdasarkan standar yang ada pada SNI 03-6386-2000 tentang spesifikasi tingkat bunyi dan 

waktu dengung dalam bangunan yang direkomendasikan. Untuk bangunan dengan fasilitas 

ibadah memiliki standar tingkat waktu dengung pada kurva 5, yaitu sekitar 1,2 – 1,8 detik. 

Tingkat bising latar belakang yang dianjurkan para ruang ibadah dengan sistem tata suara 

yang baik 25 – 30 NC. Adapun ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom harus dapat memenuhi 

persyaratan akustik dengan sifat speech (pembicaraan). 

 

4.1.5 Identifikasi Jenis dan Luas Permukaaan Material 

Identifikasi material dikelompokkan menjadi 4 macam sesuai dengan elemen 

pembentuk ruang, yaitu elemen lantai, dinding, bukaan, dan plafon atau langit-langit. 
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1. Lantai 

Denah keseluruhan ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang berbentuk 

trapezium yang sisi-sisinya cukup kompleks dengan substraksi bentuk zig-zag 

mengikuti grid kolom yang ada di sudut-sudut ruangan. Lantai pada keseluruhan ruang 

shalat semuanya identic menggunakan material lantai batu granit berwarna white-star 

berukuran 60 x 120 cm yang didatangkan khusus dari Cina (Gambar 4.5a). Sifat material 

lantai eksisting pada ruang shalat ini adalah sebagai pemantul suara. Daya serap lantai 

eksisting adalah 0,01 - 0,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 a) Lantai Batu Granit berwarna white-cast ukuran 60 x 120 cm (Sumber: 

indonesian.alibaba.com); b) Kondisi eksisting lantai ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang. 

 

Pada area yang banyak kolom di sudut depan ruang kanan dan kiri serta area mihrab 

memiliki ketinggian 10 cm lebih tinggi dari level area jamaah. Pada bagian mihrab 

material yang digunakan merupakan bahan karpet berwarna hijau tua (Gambar 4.6). 

Bahan karpet merupakan bahan yang dapat menyerap bunyi (absorbsi). Koefisien 

serapan bunyi  untuk karpet di lantai keras adalah 0,1 – 0,5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Dokumentasi lantai pada area mihrab. 

(a) (b) 
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2. Dinding 

Dinding pada kondisi eksisting di dalam ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang memiliki 2 jenis material dinding, yaitu dinding bata plester dengan finishing 

cat dan dinding bata dengan finishing lantai batu granit. Bata plester dicat berwarna 

hijau muda namun keberadaannya tidak penuh, melainkan banyak bukaan, seperti 

skylight dan jendela. Koefisien serapan bunyi untuk bata di finishing halus (plester) 

adalah 0,02-0,03. Material dinding bersifat sebagai pemantul suara plester serta bukaan 

kayu dan kaca patri. Di dalam ruang banyak terdapat kolom, terutama di area sudut 

depan bagian kanan dan kiri, karena area tengah tidak ada kolom sama sekali. Koefisien 

serapan bunyi untuk kolom beton di cat adalah 0,04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 a) Dinding eksisting Masjid Raya Al-Azhom dengan bata plester dengan finishing cat 

berwarna hijau muda serta bukaan; b) Modeling Dinding Ruang Shalat Masjid Raya Al-Azhom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Detail Dinding Ruang Shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

(a) 

(b) 

2
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Kolom beton dengan 

finishing cat 
Jendela kayu dengan 

kaca patri 

Skylight kaca patri 

Pintu Kayu 100 cm 

Krawangan GRC 

Lantai ±00.00 

Dinding bata plester 

dengan finishing cat 



 

72 

 

Dinding dengan material finishing lantai batu granit berukuran 60 x 60 cm terdapat 

dua macam warna, yaitu berwarna abu-abu gelap dan terang. Lantai batu granit 

berwarna abu-abu gelap berada di area mihrab (Gambar 4.9), sedangkan lantai batu 

granit warna abu-abu terang berada di dekat galeri islam (Gambar 4.10). Koefisien 

serapan bunyi  untuk dinding berkeramik adalah 0,01 – 0,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 a) Dinding pada area mihrab Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang; b) Lantai batu 

granit warna abu-abu gelap. (Sumber: mbiz.co.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 a) Dinding Dekat Galeri Islam Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang; b) Lantai batu 

granit warna abu-abu terang. (Sumber: nextdayflooringuk.co.uk) 

 

3. Ceiling atau Plafon 

Plafon yang digunakan pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang terdapat 2 

macam, yaitu plafon berbahan gypsum di area pinggir kubah dan membran hardboard 

di area kubah. Material gypsum pada plafon di area banyak kolom memiliki motif yang 

unik seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.11 a) Letak Plafon Gypsum Bermotif Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang; b) Detail 

gambar plafon gypsum bermotif. 

 

Material gypsum pada plafon di area pinggir kubah berbeda, karena tidak memiliki 

motif seperti pada Gambar 4.12. Plafon gypsum di area tersebut hanya polosan saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 a) Modeling Letak Plafon Gypsum Tidak Bermotif Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang; b) Letak Eksisting Plafon Gypsum Tidak Bermotif Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang. 

 

 

(a) 
(b) 

Keterangan: 

: Letak Plafon 

gypsum 
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(b) 



 

74 

 

4. Bukaan (Pintu dan Jendela) 

Pintu dan jendela merupakan elemen pembentuk ruang yang dapat mempengaruhi 

sistem akustik pada suatu ruang. Letak dan ukuran bukaan dapat berpengaruh terhadap 

kebisingan suara dari luar bangunan. Orientasi bukaan yang menghadap langsung ke 

sumber kebisingan dapat diberikan penanganan berupa mengganti posisi bukaan atau 

menambah pereduksi suara di dekat bukaan agar kebisingan tidak langsung masuk ke 

dalam bangunan.  Letak bukaan pintu dan jendela pada ruang shalat Masjid Raya Al-

Azhom Kota Tangerang ditunjukkan pada Gambar 4.13 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Posisi Bukaan pada Ruang Shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

(a) 

(b) 

Keterangan: 

: Pintu 

 

: Jendela 

 

: Skylight 
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Pada Gambar 4.13 posisi pintu ruang shalat ditandai dengan warna biru. Terdapat 

4 macam pintu pada dinding ruang shalat, baik itu satu daun pintu dan dua daun pintu. 

Pintu pada ruang shalat memiliki ketinggian 240 cm, dengan tebal pintu 4 cm. Material 

pintu terbuat dari kayu, termasuk kusen. Bukaan kaca pada jendela berupa kaca patri 

sehingga membantu dalam pencahayaan alami. Berikut penjelasan dari masing-masing 

jenis pintu dan jendela pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

1. Pintu yang ada pada bagian barat laut bangunan, sebagai akses keluar masuk 

di pintu belakang, memiliki satu daun pintu, satu jendela, dan ventilasi udara 

di atasnya. Orientasi pintu menghadap ke arah Labkesda Kota Tangerang, 

sehingga sumber kebisingan dari area itu berasal dari kendaraan yang datang, 

memarkir, ataupun keluar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Detail Bukaan 1 Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

2. Jendela yang ada pada bagian sudut barat dan utara bangunan, sebagai akses 

keluar masuk masuknya udara dan cahaya memiliki dua jendela, skylight dan 

ventilasi udara di atasnya. Orientasi jendela menghadap ke arah Labkesda Kota 

Tangerang dan Kantor DKM, sehingga sumber kebisingan dari area itu berasal 

dari kendaraan yang datang, memarkir, ataupun keluar. 
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Gambar 4.15 Detail Bukaan 2 Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

3. Pintu dan jendela yang ada pada bagian barat daya dan barat laut bangunan, 

sebagai akses keluar masuknya pengunjung, memiliki dua daun pintu, dua 

jendela, skylight dan ventilasi udara di atasnya. Orientasi bukaan menghadap 

ke arah Kantor MUI dan Lapas Anak Pria Kota Tangerang, sehingga sumber 

kebisingan berasal dari kendaraan dan manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Detail Bukaan 3 Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

4. Bukaan yang ada pada bagian tenggara ,barat daya, dan timur laut bangunan, 

sebagai akses pintu utama dan pintu samping, memiliki dua daun pintu, dua 

jendela, skylight dan ventilasi udara di atasnya. Orientasi bukaan menghadap 

ke arah tempat parkir dan Kantor MUI, sehingga sumber kebisingan berasal 

dari kendaraan dan manusia. 
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Gambar 4.17 Detail Bukaan 4 Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

5. Bukaan yang ada pada bagian tenggara ,barat daya, dan timur laut bangunan, 

sebagai media keluar masuknya cahaya dan udara, memiliki lima jendela, 

skylight dan ventilasi udara di atasnya. Orientasi bukaan menghadap ke arah 

tempat parkir dan Kantor MUI, sehingga sumber kebisingan berasal dari 

kendaraan dan manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Detail Bukaan 5 Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

Tabel 4.3 Luas permukaan dan koefisien serap material pada ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang. 

Material dan 

sifat 
Dokumentasi 

Luas Permukaan 

(m2) 

Koefisien Serap Bunyi (a) 

500 Hz 1 kHz 2 kHz 

Elemen Lantai 

Karpet 

menempel di 

lantai keras 

(sifat: 
absorber) 

 

206,42 m² 0,14 0,37 0,60 
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Lantai Batu 
Granit white-

cast 60 x 60 

cm 

(sifat: 
reflektor) 

 

4106,67 m² 0,01 0,02 0,02 

Elemen Dinding 

Bata finishing 

cat 
(sifat:difuser) 

 

1.303,9 m² 

 

0,02 0,03 0,04 

Dinding 

Lantai Batu 

Granit light 

grey 60 x 60 
cm 

(sifat: 

reflector) 

 

187,87 m² 0,01 0,02 0,02 

Dinding 

Lantai Batu 

Granit dark 
grey 60 x 60 

cm 

(sifat: 

reflector)  

124,29 m² 0,01 0,02 0,02 

Kolom beton 

finishing cat 

(sifat:difuser) 

 

442,67 m² 0,01 0,02 0,02 

Elemen Ceiling 

Gypsum 

(sifat: 
reflektor) 

 

 2.028,41 m² 

 
 

0,05 0,08 0,07 

Hardboard 

 

4132,74 m² 0,20 0,15 0,10 

Elemen Bukaan 

Pintu Panel 

kayu 

 

67,33 m² 0,10 0,07 0,06 
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Kaca Patri 
material gelas 

 

 

268,12 m² 
 

 

0,04 0,03 0,02 

Skylight Kaca 

biasa 

 

101,88 m² 0,18 0,12 0,07 

Elemen Lain 

Mimbar 

Material 

Kayu 

  

25,22 m² 0,10 0,07 0,06 

Lemari 

Material 

Kayu 

 

111.36 m² 0,10 0,07 0,06 

 

 

2.1.6 Identifikasi Sistem Akustik 

Sistem akustik pada ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang 

menggunakan tata suara buatan, yaitu speaker. Speaker yang digunakan keduanya berasal 

dari merek yang sama, yaitu Bose. Terdapat dua macam speaker yang digunakan, seperti 

sebagai berikut. 

1. Panaray® 402® Seri IV, Installed Sound-Reinforcement Loudspeaker 

Loudspeaker ini didesain dengan lebar jangkauan 120° x 60°, dapat mengurangi 

jumlah pengeras suara yang dibutuhkan, sedangkan rentang frekuensi rendah 73 Hz 

dapat menghilangkan kebutuhan untuk subwoofer, memberikan solusi hemat biaya 

untuk banyak penguatan suara yang dipasang di dalam atau luar ruangan aplikasi. 
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Gambar 4.19 Speaker Panaray® 402® Seri IV di area mihrab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Detail Speaker Panaray® 402® Series IV. 

(Sumber: pro.Bose.com) 

 

Gambar 4.20 Detail Speaker Panaray® 402® Seri IV. 

(Sumber: pro.Bose.com) 

 

2. Panaray® MA12, mid/high modular line array 

Bose® Panaray® MA12 adalah loudspeaker line array modular frekuensi 

menengah/tinggi yang dirancang untuk memberikan kejelasan vokal yang luar biasa di 

ruang yang menuntut akustik. Bentuk yang seperti kolom ramping dapat dipadukan 

dengan hampir semua dekorasi. 
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Gambar 4.21 Speaker Panaray® MA12 di area jamaah depan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Detail Speaker Panaray® MA12 di area jamaah depan. 

(Sumber: pro.Bose.com) 

 

Posisi loudspeaker berada di depan ruang shalat dengan jumlah installed sound-

reinforcement loudspeaker 4 buah dan mid/high modular line array 6 buah dengan 

orientasi di area tengah dimiringkan sekitar 15o-30o.    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Posisi loudspeaker pada eksisting. 
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4.2 Menentukan Titik Ukur 

Untuk menentukan jarak antar titik ukur di suatu ruang, diperlukan rumus dari standar 

agar pengukuran pada eksisting yang dilakukan lebih akurat. Standar yang digunakan dalam 

measurement positions adalah ISO 3382, dengan perhitungan sebagai berikut. 

   dmin = 2√
𝑉

𝑐 𝑇
 ……………………………………………………………………………………………… (4-1) 

   = 2√
29.471,5

(344 𝑥 1,5 )
 

   = 2√57,11 

   = 7,55 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

 

Jarak 7,55 m merupakan jarak antar titik ukur minimal sebagai standar dalam 

pengukuran eksisting, yaitu di ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. Dari 

hasil yang telah didapatkan, kemudian ditata ke gambar denah dengan jarak antar titik 10 – 

16 meter. Jarak ini terpilih di karenakan kondisi ruang yang terlalu besar, keterbatasan waktu 

dan alat pengukuran. Di bawah ini merupakan plot titik ukur yang sudah disesuaikan. 

Peletakan berdasarkan penempatan sistem speaker dan tersebar merata di dalam ruang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Letak titik ukur pada denah. 

 

 

Keterangan: 

Titik Ukur Dalam (TD) 

Posisi Louspeaker 
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Gambar 4.25 Letak titik ukur pada luar bangunan. 

 

4.3 Hasil Pengukuran Lapangan 

Hasil pengukuran lapangan merupakan data yang didapatkan dari observasi langsung 

yang berupa nilai background noise level dan noise criteria, nilai tingkat tekanan bunyi serta 

nilai waktu dengung. Nantinya hasil dari analisis tersebut akan digunakan sebagai acuan 

sudah layak/belum objek penelitian dalam kriteria standar yang telah ditetapkan.  

4.3.1 Background Noise Level 

Tingkat latar belakang kebisingan dapat diketahui dari pengukuran secara langsung 

pada ruang eksisting, yaitu ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. Sumber 

kebisingan yang ada pada ruang shalat diketahui berasal dari kendaraan dan aktivitas 

manusia di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Nilai background noise level 

diperoleh dengan cara mengukur nilai desibel pada titik-titik yang telah ditentukan sebanyak 

2 kali (masing-masing saat bukaan tertutup dan terbuka), kemudian dicocokkan dengan 

kurva noise criteria untuk mendapatkan hasil NC. Nilai NC merupakan salah satu parameter 

kenyamanan akustik ruang. Berikut merupakan pengukuran pada kondisi ruang tertutup. 

 

Tabel 4.4 Nilai Background Noise Level pada objek penelitian saat kondisi bukaan tertutup. 

TITIK UKUR 

Kekarasan Suara/SPL (dB) 

Kondisi Bukaan Tertutup 

Pengukuran 1 Pengukuran 2 

TD 1 45,8 47,6 

Keterangan: Titik Ukur Luar (TL) 

 

TL 2 

TL 3 

TL 4 

TL 5 

TL 6 

TL 7 

TL 1 

TL 8 
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TD 2 45,1 48,7 

TD 3 45,6 48,4 

TD 4 49,0 46,4 

TD 5 47,0 47,3 

TD 6 49,9 46,5 

TD 7 44,5 47,6 

TD 8 46,1 47,3 

TD 9 48,3 47,4 

TD 10 47,8 48,8 

TD 11 46,3 46,2 

TD 12 45,1 48,2 

TD 13 47,1 45,4 

TD 14 44,7 46,2 

TD 15 46,3 47,1 

TD 16 50,3 45,2 

TD 17 45,7 47,6 

TD 18 48,9 50,0 

TD 19 46,6 48,1 

      

Minimum 43,6 43,4 

Maximum 51,8 52,5 

Average 46,8 47,3 

Max – Ave 47,5 48,9 

Ave - Min 46,1 45,8 

 

Dari hasil pengukuran yang didapatkan, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat bising 

latar belakang dalam ruang shalat masih melebihi standar, yaitu berkisar antara 46.8 – 47.3 

dBA. Jika di plot pada kurva NC, maka nilai NC nya adalah NC-40, dimana hal tersebut 

belum memenuhi nilai yang dianjurkan standar, yaitu sebesar 25-30 NC.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Posisi Background Noise Level pada kurva. 
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Pada saat pengukuran Background Noise Level pada kondisi terbuka, tidak semua 

bukaan bisa terbuka karena beberapa jendela rusak dan telah diikat mati. Hal ini dikarenakan 

agar pengunjung tidak membuka dan menutup jendela sehingga tidak mudah rusak. Pintu 

yang terbuka hanya di area pintu utama depan dan dua pintu samping dikarenakan saat 

COVID-19 akses keluar masuk tidak bisa bebas. Berikut merupakan pemetaan bukaan yang 

tidak bisa terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Letak Bukaan yang tidak bisa terbuka. 

 

Setelah melakukan pengukuran Background Noise Level pada keadaan bukaan yang 

tertutup, kemudian dilakukan pengukuran pada keadaan bukaan yang terbuka. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan besar kebisingan ke dalam bangunan. Berikut hasil 

dari pengukuran kondisi bukaan terbuka. 

Tabel 4.5 Nilai Background Noise Level pada objek penelitian saat kondisi bukaan terbuka. 

TITIK UKUR 

Kekarasan Suara/SPL (dB) 

Kondisi Bukaan Terbuka 

Pengukuran 1 Pengukuran 2 

TD 1 50,8 49,0 

TD 2 46,1 46,5 

TD 3 47,1 48,4 

TD 4 48,8 47,8 

TD 5 51,0 49,1 

Keterangan: 

Titik Ukur Dalam (TD) 

Posisi Louspeaker 

Bukaan yang tidak bisa terbuka 
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TD 6 45,0 48,1 

TD 7 44,9 47,4 

TD 8 43,7 47,1 

TD 9 46,2 45,7 

TD 10 49,5 50,9 

TD 11 45,8 46,7 

TD 12 45,0 44,8 

TD 13 45,6 48,2 

TD 14 46,2 49,7 

TD 15 45,3 47,3 

TD 16 43,3 44,9 

TD 17 53,9 46,2 

TD 18 46,3 47,1 

TD 19 46,3 47,9 

      

Minimum 42,3 43,2 

Maximum 56,8 55,7 

Average 46,9 47,5 

Max – Ave 49,0 49,9 

Ave - Min 44,7 45,1 
 

Dari pengukuran pada tabel di atas, didapatkan bahwa rata-rata tingkat kebisingan 

dalam ruang shalat pada saat kondisi terbuka masih melebihi standar, yaitu berkisar antara 

46.9 – 47.5 dBA. Jika di plot pada kurva NC, maka nilai NC nya adalah NC-40, dimana hal 

tersebut belum memenuhi nilai yang dianjurkan SNI yaitu sebesar 25-30 NC. Selisih besar 

BNL pada kondisi bukaan tertutup dan terbuka hanya sekitar 0,1 – 0,2 dengan yang lebih 

besar kebisingan latar belakangnya pada saat kondisi terbuka. Selisih yang tidak terlalu besar 

ini disebabkan oleh tidak semua bukaan bisa terbuka dan juga lubang angin yang selalu 

terbuka berpengaruh besar. Oleh karena kedua hasil masih melebihi standar, sehingga perlu 

diketahui tingkat kebisingan dari luar. 

 

4.3.2 Pengukuran Kebisingan dari Luar Bangunan 

Kebisingan di sekitar bangunan diukur karena Background noise level pada bahasan 

sebelumnya mencapai lebih dari standar. Untuk standar pada bangunan masjid, pada KEP-

48/MENLH/11/1996 mencapai maksimal 55 dBA sehingga jika lebih dari itu dapat 

mengganggu kenyamanan manusia yang beraktivitas di dalam masjid. 

 

 



 

87 

 

Tabel 4.6 Standar tingkat kebisingan pada beberapa kawasan. 

Peruntukan Kawasan/Lingkungan Kegiatan Tingkat Kebisingan (dbA) 

Peruntukan Kawasan 

Perumahan dan Pemukiman 55 

Perdagangan dan Jasa 70 

Perkantoran dan Perdagangan 65 

Ruang Terbuka Hijau 50 

Industri 70 

Pemerintahan dan Fasilitas Umum 60 

Rekreasi 70 

Khusus:  

1. Bandar Udara*  

2. Stasiun Kereta Api*  

3. Pelabuhan Laut  

Lingkungan Kegiatan 

Rumah Sakit atau sejenisnya 55 

Sekolah atau sejenisnya 55 

Tempat ibadah atau sejenisnya 55 

Keterangan: *disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan 

Sumber: KEP-48/MENLH/11/1996 

 

Kebisingan dari luar bangunan Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang banyak 

berasal dari kendaraan dan aktivitas manusia. Lingkungan sekitar bangunan merupakan 

pusat pemerintahan sehingga selalu ramai di hari kerja dan ramai pengunjung di hari libur. 

Kondisi lingkungan Masjid pada hari Jumat juga ramai karena adanya ibadah shalat jumat. 

Pengukuran kebisingan dilakukan 2 hari pada masing-masing hari kerja, hari jumat, 

dan hari libur. Dalam satu hari, pengukuran dilakukan 5 kali pada lima waktu, yaitu setengah 

jam sesudah shubuh dan setengah jam sebelum adzan di waktu shalat lainnya. Pemilihan 

waktu ini dikarenakan untuk mendekati waktu shalat. Berikut merupakan hasil dari 

pengukuran pada hari kerja. 
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Tabel 4.7 Pengukuran Kebisingan dari Luar pada Hari Kerja (1). 

TITIK 

UKUR 

Kebisingan  (dB) 

Kondisi Hari Kerja (1) 

05.30 08.30 11.30 14.30 17.30 

TL 1 54,4 59,2 57,5 59,6 56,9 

TL 2 58,0 56,7 58,8 57,3 61,7 

TL 3 52,9 55,2 57,4 53,1 54,7 

TL 4 54,3 57,8 50,5 53,2 58,3 

TL 5 50,0 51,6 48,1 51,1 51,9 

TL 6 53,3 67,6 50,5 52,1 52,5 

TL 7 52,6 47,5 47,2 50,9 50,0 

TL 8 52,3 58,9 50,7 52,0 51,6 

Minimum 48,5 45,9 46,4 48,8 47,9 

Maximum 62,6 69,0 64,0 67,1 66,4 

Average 53,4 56,8 52,6 53,6 54,7 

Max – Ave 50,0 47,5 47,2 50,9 50,0 

Ave - Min 58,0 67,6 58,8 59,6 61,7 

 

Tabel 4.8 Pengukuran Kebisingan dari Luar pada Hari Kerja (2). 

TITIK 

UKUR 

Kebisingan  (dB) 

Kondisi Hari Kerja (2) 

05.30 08.30 11.30 14.30 17.30 

TL 1 57,9 56,3 50,3 55,9 58,5 

TL 2 52,5 52,5 62,2 55,2 66,2 

TL 3 55,1 53,9 56,9 53,8 59,1 

TL 4 54,7 55,7 58,2 52,4 58,3 

TL 5 53,1 50,6 54,2 51,9 54,5 

TL 6 48,1 52,6 53,3 51,7 52,5 

TL 7 49,6 48,6 51,2 50,5 52,5 

TL 8 52,1 50,7 55,1 51,7 56,8 

Minimum 47,3 46,8 48,9 48,1 49,8 

Maximum 63,2 60,6 67,9 58,7 72,3 

Average 52,9 52,6 55,1 52,9 57,3 

Max – 

Ave 
48,1 48,6 50,3 50,5 52,5 

Ave - Min 57,9 56,3 62,2 55,9 66,2 
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Gambar 4.28 Diagram Kondisi Kebisingan Hari Kerja. 

 

Pada kondisi hari kerja, kebisingan yang cukup tinggi berada pada pukul 08.30 dan 

17.30 yang merupakan berangkat dan pulang kerja bagi para karyawan pusat pemerintahan. 

Kemudian kebisingan terendah berada pada waktu 05.30 karena masih terlalu pagi untuk 

aktivitas masyrakat. Sumber kebisingan mayoritas berasal dari kendaraan yang lewat. 

Tingkat kebisingan untuk tempat ibadah pada standar dari KEP-48/MENLH/11/1996 yaitu 

55 dbA. Namun, pada hasil pengukuran didapatkan melebihi 55 dbA, yaitu mencapai 55,1 – 

57,3 dbA. Selain hari kerja, pengukuran juga dilakukan pada hari jumat. Berikut merupakan 

hasil dari pengukuran pada hari jumat. 

 

Tabel 4.9 Pengukuran Kebisingan dari Luar pada Hari Jumat (1). 

TITIK 

UKUR 

Kebisingan  (dB) 

Kondisi Hari Jumat (1) 

05.30 08.30 11.30 14.30 17.30 

TL 1 48,8 72,1 77,7 59,3 58,2 

TL 2 50,8 72,0 78,5 57,7 58,1 

TL 3 51,1 76,8 73,2 55,8 66,4 

TL 4 55,7 73,0 79,5 57,5 61,5 

TL 5 53,0 65,2 78,0 54,2 55,1 

TL 6 51,1 65,3 64,8 50,1 52,0 

TL 7 44,4 59,4 77,5 50,5 63,8 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

05.30 08.30 11.30 14.30 17.30

d
B

A

Waktu Pengukuran

Kondisi Kebisingan Hari Kerja

Hari Kerja 1 Hari Kerja 2
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TL 8 54,3 51,2 76,2 51,4 69,7 

Minimum 43,7 48,8 51,8 49,2 50,0 

Maximum 58,5 83,0 97,3 66,7 73,9 

Average 51,1 66,9 75,6 54,5 60,6 

Max – 

Ave 
44,4 51,2 64,8 50,1 52,0 

Ave - Min 55,7 76,8 79,5 59,3 69,7 

 

Tabel 4.10 Pengukuran Kebisingan dari Luar pada Hari Jumat (2). 

TITIK 

UKUR 

Kebisingan  (dB) 

Kondisi Hari Jumat (2) 

05.30 08.30 11.30 14.30 17.30 

TL 1 52,9 57,7 57,3 55,3 53,6 

TL 2 51,6 49,3 68,6 57,1 58,2 

TL 3 51,5 54,9 70,2 58,2 55,4 

TL 4 50,6 55,2 67,5 58,0 55,0 

TL 5 48,9 47,0 65,1 50,5 48,9 

TL 6 51,9 48,7 69,7 64,6 53,5 

TL 7 48,4 45,7 70,1 51,3 50,8 

TL 8 52,5 52,7 76,6 51,4 53,9 

Minimum 47,7 43,6 51,7 49,8 47,6 

Maximum 53,7 61,7 85,0 72,0 67,9 

Average 51,0 51,4 68,1 55,8 53,7 

Max – 

Ave 
48,4 45,7 57,3 50,5 48,9 

Ave - Min 52,9 57,7 76,6 64,6 58,2 

 

 

Gambar 4.29 Diagram Kondisi Kebisingan Hari Jumat. 
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Pada kondisi hari jumat, kebisingan yang cukup tinggi berada pada pukul 11.30 yang 

merupakan waktu bagi para muslim untuk shalat jumat. Pada umumnya, karyawan pusat 

pemerintahan dan masyarakat sekitar masjid yang datang untuk mengikuti shalat jumat. 

Kemudian, kebisingan terendah berada pada waktu 05.30 karena masih terlalu pagi untuk 

aktivitas masyrakat. Sumber kebisingan mayoritas berasal dari kendaraan yang lewat dan 

aktivitas manusia. Tingkat kebisingan untuk tempat ibadah pada standar dari KEP-

48/MENLH/11/1996 yaitu 55 dbA. Namun, pada hasil pengukuran didapatkan melebihi 55 

dbA, yaitu mencapai 55,8 – 75,6 dbA. Selain hari kerja dan jumat, pengukuran juga 

dilakukan pada hari libur (sabtu dan minggu). Berikut merupakan hasil dari pengukuran pada 

hari libur. 

 

Tabel 4.11 Pengukuran Kebisingan dari Luar pada Hari Libur (1). 

TITIK 

UKUR 

Kebisingan  (dB) 

Kondisi Hari Libur (1) 

05.30 08.30 11.30 14.30 17.30 

TL 1 53,3 54,4 60,4 60,9 56,0 

TL 2 49,3 57,0 54,4 68,4 55,0 

TL 3 50,6 56,8 55,9 57,1 54,3 

TL 4 51,4 56,7 53,7 54,2 56,3 

TL 5 54,4 50,7 48,9 49,3 49,5 

TL 6 50,0 49,5 47,6 48,8 51,9 

TL 7 47,9 48,9 48,1 49,8 51,8 

TL 8 51,7 51,2 49,7 53,2 53,8 

Minimum 45,7 47,1 46,4 47,8 48,7 

Maximum 56,9 62,3 65,4 83,7 60,1 

Average 51,0 53,1 52,3 55,2 53,6 

Max – Ave 47,9 48,9 47,6 48,8 49,5 

Ave - Min 54,4 57,0 60,4 68,4 56,3 

 

Tabel 4.12 Pengukuran Kebisingan dari Luar pada Hari Libur (2). 

TITIK 

UKUR 

Kebisingan  (dB) 

Kondisi Hari Libur (2) 

05.30 08.30 11.30 14.30 17.30 

TL 1 58,3 66,4 57,7 70,4 55,1 

TL 2 59,4 67,3 54,9 70,1 56,5 

TL 3 50,5 69,3 57,9 61,8 56,8 
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TL 4 53,5 65,0 47,5 56,7 63,2 

TL 5 49,9 60,3 48,3 61,2 58,5 

TL 6 50,2 62,1 49,2 58,7 52,5 

TL 7 52,2 59,0 49,1 54,1 53,4 

TL 8 54,1 65,2 52,8 71,3 55,4 

Minimum 47,9 57,5 46,6 51,4 51,1 

Maximum 68,5 75,8 65,8 83,2 69,9 

Average 53,5 64,3 52,2 63,0 56,4 

Max – 

Ave 
49,9 59,0 47,5 54,1 52,5 

Ave - Min 59,4 69,3 57,9 71,3 63,2 

 

 

Gambar 4.30 Diagram Kondisi Kebisingan Hari Libur. 

 

Pada kondisi hari libur, kebisingan yang cukup tinggi berada pada pukul 08.30 dan 

14.30 yang merupakan waktu bagi para masyarakat berolahraga di pagi hari dan berlibur di 

sore hari. Kemudian, kebisingan terendah berada pada waktu 05.30 karena masih terlalu pagi 

untuk aktivitas masyrakat. Sumber kebisingan mayoritas berasal dari kendaraan yang lewat 

dan aktivitas manusia. Tingkat kebisingan untuk tempat ibadah pada standar dari KEP-

48/MENLH/11/1996 yaitu 55 dbA. Namun, pada hasil pengukuran didapatkan melebihi 55 

dbA, yaitu mencapai 55,2 – 64,3 dbA. Berikut diagram gabungan dari ketiga hari. 
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Gambar 4.31 Diagram Rata-rata Kondisi Kebisingan. 

 

Pada diagram di atas, ditunjukkan bahwa kebisingan paling tinggi berada pada hari 

Jumat pukul 11.30. Hal ini dikarenakan diadakannya shalat jumat yang jamaahnya dapat 

memenuhi seluruh ruang shalat. Kemudian, untuk kebisingan yang terendah berada pada 

semua hari namun di waktu yang sama, yaitu 05.30 WIB. Oleh karena itu, perlu adanya 

rekomendasi desain dalam ruang yang dapat menyerap bunyi bising dari luar bangunan. 

 

4.3.3 Tingkat Tekanan Bunyi 

Pengukuran tingkat tekanan bunyi dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan 

pengukuran langsung (perhitungan rumus) dan menggunakan simulasi menggunakan 

perangkat digital (eksperimental).  

4.3.3.1 Pengukuran Langsung 

Pengukuran Tingkat Tekanan Bunyi didasarkan pada titik ukur tingkat 

kebisingan, yaitu pada 19 titik yang telah ditentukan. Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan speaker aktif. Suara yang dihasilkan loudspeaker diukur dengan alat ukur 

Sound Level Meter untuk mendapatkan Tingkat Tekanan Bunyi pada masing-masing 

titik ukur. Dari pengukuran Tingkat tekanan Bunyi dapat diketahui distribusi suara pada 

area jamaah yang ada. Jika distribusi belum merata, perlu diberikan tambahan reflector 

untuk menyempurnakannya. Kondisi sepi merupakan pengukuran saat shalat dzuhur 

dengan kriteria kondisi jamaah mancapai satu hingga tiga baris, sedangkan pada kondisi 
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ramai saat dilakukannya khutbah sebelum shalat jumat. Pengukuran eksisting distribusi 

tingkat tekanan bunyi pada objek penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.13 Hasil pengukuran Tingkat Tekanan Bunyi pada ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom. 

TITIK UKUR 

Kekarasan Suara/SPL (dB) 

Kondisi sepi Kondisi Ramai 

Pengukuran 1 Pengukuran 2 
Pengukuran 

1 

Pengukuran 

2 
TD 1 73,3 77,7 84,7 82,0 

TD 2 74,4 79,2 81,8 81,1 
TD 3 77,0 79,3 83,3 82,5 

TD 4 76,5 81,6 76,1 76,5 
TD 5 75,9 81,0 79,2 77,8 

TD 6 76,6 80,6 79,0 78,1 
TD 7 76,5 80,2 84,0 86,0 

TD 8 77,0 79,6 77,9 78,8 
TD 9 76,1 79,9 81,0 78,9 

TD 10 75,8 78,9 79,8 79,6 
TD 11 73,7 81,2 78,6 79,6 

TD 12 66,4 79,3 79,6 79,1 
TD 13 66,4 63,7 79,6 75,8 

TD 14 67,3 72,5 77,3 78,9 
TD 15 67,7 66,8 80,0 77,2 

TD 16 69,2 67,0 76,6 74,7 
TD 17 65,5 67,7 74,9 77,2 

TD 18 67,8 68,8 76,1 78,5 
TD 19 67,3 72,2 78,6 75,1 

          

Minimum 60,3 59,5 63,7 63,0 

Maximum 83,2 84,6 94,8 95,8 
Average 72,1 75,6 79,4 78,8 

Max – Ave 77,0 81,6 84,7 86,0 

Ave - Min 65,5 63,7 74,9 74,7 



 

95 

 

 

 

Gambar 4.32 Diagram hasil pengukuran Tingkat Tekanan Bunyi pada kondisi ramai dan sepi. 

 

Hasil pengukuran distribusi Tingkat Tekanan Bunyi (TTB) pada ruang shalat 

didapatkan belum merata, karena syarat untuk pendengar dapat menangkap informasi 

yang disampaikan dengan baik meskipun dalam posisi berbeda adalah selisih antara 

tingkat tekanan bunyi terdekat dan terjauh tidak lebih dari 6 dB (Indrani, 2007). Namun, 

pada grafik di atas ditunjukkan perbedaan antar titik yang terjauh mencapai 9,4 – 14,0 

sehingga diperlukan penanganan sistem akustik dengan memberikan rekomendasi 

desain. 
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4.3.3.2 Simulasi Ecotect Analysis 

Simulasi digital pada Ecotect Analysis digunakan untuk mengidentifikasi tingkat 

distribusi, pemantulan bunyi, dan waktu dengung pada ruang shalat Masjid Raya Al-

Azhom Kota Tangerang dalam bentuk rekayasa gambar. Pada simulasi, sumber suara 

yang digunakan hanya satu yang berada di tengah depan dari 10 speaker yang terpasang 

pada kondisi eksisting. Hal ini merupakan kekurangan dari Ecotect Analysis. Di bawah 

ini merupakan tingkat penyebaran bunyi yang divisualisasikan pada gambar di bawah 

ini.  

Tabel 4.14 Keterangan perbedaan warna jangkauan bunyi pada Ecotect Analysis. 

Warna Keterangan 

 

Penyebaran suara dari sumber suara yang langsung dapat diterima oleh 

telinga pendengar. 

 

 

Penyebaran suara yang efektif dari sumber suara dan dapat didengar oleh 

manusia. 

 

 

Penyebaran suara oleh speaker pada sekeliling ruang 

 

 

Penyebaran suara oleh speaker yang dipantulkan elemen interior dan 

menyebabkan gema 

 

 

Penyebaran suara oleh sumber suara yang dipantulkan elemen dalam ruang, 

dan dapat mengakibatkan dengung. 

 

 

Penyebaran suara oleh speaker yang terserap oleh elemen interior sehingga 

menyebabkan daya bunyi berkurang/hilang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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Gambar 4.33 Rekayasa Distribusi TTB menggunakan Ecotect Analysis. 

 

Gambar di atas merupakan hasil dari surface incidence pada simulasi Ecotect. 

Surface incidence merupakan rekayasa distribusi TTB pada ruang shalat Masjid Raya 

Al-Azhom Kota Tangerang. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat 

banyak echo/gema pada area tenggara bangunan, yaitu di area dekat pintu masuk utama. 

Selain itu, masked sound juga terlihat pada area depan, yaitu dekat mihrab. 

Selanjutnya dilakukan simulasi reflector coverage untuk mendapatkan hasil 

rekayasa simulasi pantulan bunyi dan untuk mengetahui jangkauan penyebaran 

penggunaan speaker dalam sebuah ruangan. Pengaturan yang dipakai menggunakan 

Number of Rays sebanyak 50 dan Bounces sebanyak 8 pantulan (pantulan normal antara 

8-32 pantulan). Hasil Simulasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini.  

 

 

(b) 

(c) 

Keterangan: 

 = Echo/Gema 

 = Masked Sound 
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Gambar 4.34 Rekayasa Pantulan Bunyi pada Objek Penelitian. 

 

Dari hasil simulasi pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak terlihat 

bunyi pantul yang berlebihan atau gema yang digambarkan dengan garis merah. Garis 

biru merupakan suara yang meluruh akibat pantulan bunyi yang terjadi pada elemen 

ruang. Garis kuning merupakan bunyi yang dapat didengar oleh pendengar dengan baik. 

Dari hasil simulasi di atas, masih terdapat beberapa area yang mengalami gangguan 

akustik, seperti gema dan masked sound. 

 

4.3.4 Waktu Dengung (Reverberation Time) 

Pengukuran waktu dengung dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perhitungan 

manual (empiris) dengan menggunakan rumus sabine dan koefisien serap material, lalu 

dengan simulasi digital yang menggunakan aplikasi Ecotect Analysis sebagai penguji dari 

perhitungan manual. 
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4.3.4.1 Perhitungan Empiris (Rumus) 

Perhitungan waktu dengung (RT60) dihitung menggunakan rumus sabine, 

sehingga dibutuhkan beberapa data pada lapangan (eksisting) serta literatur berupa 

waktu dengung dan koefisien serap dari beberapa material. Berikut data ruang shalat 

Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang yang telah didapatkan dari pengukuran dan 

observasi lapangan. 

a. Volume ruang 

Ruang shalat yang menjadi focus dalam penelitian di Masjid Raya Al-Azhom 

Kota Tangerang memiliki dimensi ruangan yang simetris namun cukup 

kompleks. Volume ruang pada ruangan tersebut didapatkan sebesar 

48.989,83 m3. 

b. Koefisien Serap Material 

Setiap material pada masing-masing elemen bangunan memiliki daya serap 

bunyi yang disebut sebagai koefisien serap material (a). Tabel berikut 

merupakan data koefisien serap material dari elemen ruang yang ada di ruang 

shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang yang diperoleh dari studi 

literatur. 

 

Tabel 4.15 Koefisien Serap Material pada Ruang Shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

Material 

 

Koefisien Serap (a) 
500 Hz 1 kHz 2 kHz 

Elemen Lantai 
Karpet menempel 

di lantai keras 
0,14 0,37 0,6 

Keramik granite 

tile 
0,01 0,02 0,02 

Elemen Dinding 
inishing cat 0,02 0,03 0,04 
Keramik granite 

tile 
0,01 0,02 0,02 

Kolom beton 

fnishing cat 
0,06 0,07 0,09 

Elemen Ceiling 
Gypsum 0,05 0,08 0,07 
Hardboard 0,2 0,15 0,1 
Elemen Bukaan 
Kayu 0,1 0,07 0,06 
Kaca tebal 0,04 0,03 0,02 
Kaca biasa 0,18 0,12 0,07 
Elemen Lain 
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Kayu 0,1 0,07 0,06 
Kaca biasa 0,18 0,12 0,07 

 

c. Luas permukaan material elemen pada ruang 

Luas permukaan menyatakan luasan dari material pada elemen ruang yang 

melingkupi. Luas permukaan pada masing-masing material ditunjukkan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.16 Luas permukaan material elemen pada ruang shalat. 

Material Luas Permukaan dalam m2 
Elemen Lantai 
Karpet menempel di 

lantai keras 
206,42 

Keramik granite tile 4.106,67 
Elemen Dinding 
Bata finishing cat 1.303,9 
Keramik granite tile 312,16 
Kolom beton fnishing cat 442,67 
Elemen Ceiling 
Gypsum 2.028,41 
Hardboard 4.132,74 
Elemen Bukaan 
Kayu 67,33 
Kaca tebal 268,12 
Kaca biasa 101,88 
Elemen Lain 
Kayu 122,06 
Kaca biasa 14,52 

 

d. Penyerapan (absorbsi) ruang total 

Penyerapan ruang total merupakan hasil dari perkalian antara luas permukaan 

dengan koefisien serap material. Nilai total absorpsi ruang dapat dihitung 

dengan mengetahui jenis dan dimensi material pada ruang shalat Masjid Raya 

Al-Azhom Kota Tangerang. Berikut ini merupakan perhitungan penyerapan 

ruang total berdasarkan material yang ada pada ruang shalat sebagai fokus 

penelitian. 
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Tabel 4.17 Perhitungan penyerapan ruang total pada Ruang Shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang. 

Material  
Luas Permukaan x Koefisien Serap (S x a) 

500 Hz 1 kHz 2 kHz 

Elemen Lantai 

Karpet menempel di 

lantai keras 
28,89 76,37 123,85 

Keramik granite tile 41,06 82,13 82,13 

Elemen Dinding 

Bata finishing cat 26,07 39,11 52,15 

Keramik granite tile 3,12 6,24 6,24 

Kolom beton 

fnishing cat 
26,56 30,98 39,84 

Elemen Ceiling 

Gypsum 101,42 162,27 141,98 

Hardboard 826,54 619,91 413,27 

Elemen Bukaan 

Kayu 6,73 4,71 4,03 

Kaca tebal 10,72 8,04 5,36 

Kaca biasa 18,33 12,22 7,13 

Elemen Lain 

Kayu 12,20 8,54 7,32 

Kaca biasa 2,61 1,74 1,01 

TOTAL 

ABSORBSI 
1104,25 1052,26 884,31 

 

Dari data perhitungan pada tabel-tabel di atas, maka dapat dihitung waktu 

dengung dengan menggunakan rumus sabine, dan diperoleh nilai seperti berikut ini. 

Tabel 4.18 Waktu Dengung pada Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 Frekuensi 

500 Hz 1 kHz 2 kHz 

Waktu Dengung 

(RT60) 

= 
0,16 𝑥 48.989,83 

1104,25
 

= 7,09 

= 
0,16 𝑥 48.989,83 

1052,26
 

= 7,44 

= 
0,16 𝑥 48.989,83 

884,31
 

= 8,86 

 

Data hasil perhitungan di atas menunjukkan besaran waktu dengung (RT) pada 

ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom berkisar antara 7,09 – 8,86 detik, yang mana nilai 

tersebut masih terlalu tinggi dibandingkan dengan waktu dengung yang dianjurkan 

untuk tempat ibadah, yaitu 1,2 – 1,8 detik. 
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4.3.4.2 Simulasi Waktu Dengung dengan Ecotect Analysis 

Perhitungan waktu dengung (RT) juga dilakukan melalui simulasi pada aplikasi 

Ecotect Analysis. Simulasi dilakukan dengan cara membuat model 3D terlebih dahulu 

yang sesuai dengan kondisi lapangan atau eksisting dari bentuk dan dimensi ruang serta 

dari bentuk, jenis, dimensi, dan komposisi bukaan serta material pada ruang shalat. Hasil 

perhitungan simulasi kemudian diverifikasi dengan membandingkan dengan hasil 

perhitungan empiris (perhitungan rumus) menggunakan rumus sabine. Perhitungan 

dilakukan pada frekuensi 500 Hz sampai 2 kHz. Berikut adalah hasil dari perhitungan 

RT melalui simulasi Ecotect Analysis. 

 

Gambar 4.35 Grafik hasil simulasi RT ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

Tabel 4.19 Hasil perhitungan RT dengan simulasi Ecotect Analysis. 

Volume: 48989,8 m3 

Surface Area: 266309.844 m2 

Most Suitable: Sabine (Uniformly distributed) 

Selected: Sabine (Uniformly distributed) 

FREQ. TOTAL 

ABSPT. 

SABINE RT 

(60) 

NOR-ER RT 

(60) 

MIL-SE RT 

(60) 

500 Hz 1.299,895 6,03 4,51 4,51 

1 KHz 1.213,369 6,46 5,98 5,98 

2 KHz 966,506 8,11 7,78 7,78 

 

Dari Tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai waktu dengung sabine yang dihasilkan 

dari perhitungan simulasi masih berada di atas standar yang telah ditentukan sehingga 

harus dilakukan penanganan terhadap ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom. 
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4.3.4.3 Uji Verifikasi Pengukuran Eksisting dengan Simulasi Ecotect 

Uji verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah hasil perhitungan rumus dan 

simulasi sama, jika iya maka pengukuran dengan simulasi dapat digunakan. Pengukuran 

dilakukan dalam beberapa frekuensi, yaitu 500 Hz, 1000 Hz, dan 2000 Hz yang 

merupakan frekuensi untuk kondisi speech (pembicaraan). Untuk menghitung nilai 

presentase relative error, dapat dihitung melalui rumus berikut ini. 

 

Relative error = 
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖−𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
 x 100% ………………………… (4-2) 

 

Tabel 4.20 Presentase Relative Error perhitungan rumus sabine dengan Simulasi Ecotect. 

Frekuensi 
RT-Rumus 

Sabine 

RT – Simulasi 

Ecotect 
Selisih RT 

Presentase 

Error (%) 

500 Hz 7,09 6,03 1,06 14,9% 

1 kHz 7,44 6,46 0,98 13,1% 

2 kHz 8,86 8,11 0,75 8,4% 

 

Presentase relative error yang didapatkan dari perhitungan waktu dengung dengan 

rumus sabine dan perhitungan simulasi dengan Ecotect Analysis ditunjukkan pada Tabel 

4.20. Presentase error yang didapatkan pada frekuensi 500 Hz, 1 kHz dan 2 kHz berada 

di bawah 20% dan dapat dikatakan perbedaan antara simulasi dan perhitungan rumus 

cukup kecil sehingga pengukuran rekomendasi desain dengan menggunakan simulasi 

Ecotect dapat digunakan. 

 

4.4 Hasil Analisis dan Rekomendasi Desain 

Perhitungan serta pengukuran yang dilakukan pada eksisting kemudian di analisis 

untuk menentukan kinerja tata akustik ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang.  

 

4.4.1 Hasil dari Pengukuran dan Simulasi Eksisting 

Menurut Sogijanto (2001), syarat umum akustik pada bangunan masjid adalah sebagai 

berikut. 

a. Kekerasan suara yang mencukupi; 

b. Distribusi suara yang merata; 
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c. Waktu dengung yang optimum berpengaruh pada kejelasan pembicaraan; 

d. Bebas dari cacat akustik, seperti gema; 

e. Tingkat bising yang rendah. 

Dari hasil pengukuran dan perhitungan pada objek penelitian, terdapat beberapa poin 

yang dapat disimpulkan seperti yang dijabarkan di bawah ini. 

1. Keseluruhan hasil pengukuran tingkat bising latar belakang (background noise 

level) yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kebisingan dalam 

ruang shalat seperti berikut. 

a. Pada kondisi tertutup masih melebihi standar, yaitu berkisar antara 46.8 – 

47.3 dBA. 

b. Pada kondisi terbuka masih melebihi standar, yaitu berkisar antara 46.9 – 47.5 

dBA. 

Jika di plot pada kurva NC, maka nilai NC nya adalah NC-40, dimana hal tersebut 

belum memenuhi nilai yang dianjurkan yaitu sebesar 25-30 NC.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Pemetaan Kurva Nilai NC pada Objek Penelitian. 

 

2. Tingkat kebisingan di sekitar bangunan belum memenuhi standar karena hasilnya 

melebihi standar. Dari Tabel 4.21, didapatkan bahwa kebisingan yang melebihi 

standar pada Titik Ukur Luar (TL) 1, 2, 3, 4, dan 8. TL 1 sampai TL 4 merupakan 

area yang dekat dengan jalan raya, sedangkan TL 8 merupakan area parkir dan 

cukup dekat dengan jalan raya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan agar 

kebisingan dari luar tapak ke dalam bangunan tereduksi. 
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Tabel 4.21 Rata-rata kebisingan di sekitar bangunan Masjid Raya Al-Azhom. 

TITIK 

UKUR 

Kebisingan (dB) 

RATA-RATA 

TL 1 58,4 

TL 2 59,2 

TL 3 57,9 

TL 4 57,5 

TL 5 53,8 

TL 6 54,2 

TL 7 52,5 

TL 8 56,0 

 

3. Tingkat tekanan bunyi pada kondisi ruangan terbuka dan tertutup didapatkan 

distribunyinya kurang merata. Perbedaan antar titik yang terjauh mencapai 9,4 – 

14,0 sehingga diperlukan penanganan sistem akustik 

4. Nilai waktu dengung (RT) masih belum memenuhi standar, dimana standar yang 

digunakan untuk ruang ibadah sebesar 1,2 ̶ 1,8 detik, sedangkan waktu dengung 

pada ruang shalat eksisting berada pada kisaran 7,09 – 8,86 detik (perhitungan 

rumus) dan 6,03 ̶ 8,11 detik (simulasi). 

5. Distribusi tingkat tekanan bunyi pada simulasi Ecotect Analysis kurang merata, 

dan masih ditemukan beberapa echo dan masked sound. Gema yang ada pada 

objek penelitian ditunjukkan pada gambar dengan garis dash warna merah, 

sedangkan masked sound ditunjukkan dengan garis dash warna biru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Rekayasa Distribusi TTB menggunakan Ecotect Analysis. 
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Kesimpulan dari hasil pengukuran dan simulasi yang dilakukan pada objek penelitian 

adalah masih kurangnya kualitas akustik pada ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang, sehingga diperlukan penanganan berupa desain arsitektur interior dalam sistem 

akustik ruangnya. 

 

4.4.2 Alternatif Rekomendasi Desain 

Dari pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa masalah akustik yang terjadi pada 

ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang adalah tingkat bising latar belakang 

yang cukup tinggi dan waktu dengung yang besar sehingga mengakibatkan gema. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan rekomendasi desain pada ruang shalat ini agar dapat mencapai 

kenyamanan. Metode yang digunakan untuk menentukan alternatif desain yaitu menentukan 

luasan permukaan material terlebih dahulu, kemudian menentukan alternatif desain lalu 

pengaplikasiannya serta visualisasinya. 

 

4.4.2.1 Jenis Material Pelingkup Ruang 

Pemilihan material pelingkup ruang didasarkan pada kebutuhan absorber/reflektor 

untuk meningkatkan kinerja ruang akustik. Material yang dijadikan alternatif diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Lantai 

Lantai merupakan salah satu elemen pelingkup ruang. Elemen lantai yang 

merupakan reflektor dapat ditambahkan atau digantikan dengan material yang dapat 

meredam suara terutama kebisingan. Kondisi eksisting ruang shalat menggunakan 

material lantai granit berukuran 60 x 120 cm. 

 

Gambar 4.38 Lantai eksisting yang bersifat reflektor. 
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Material yang direkomendasikan untuk elemen lantai merupakan material 

penyerap suara seperti, karpet, vynil, dan parket kayu. Material-material ini nantinya 

akan ditentukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing lalu dibandingkan. 

a. Karpet 

Karpet merupakan material yang memiliki koefisien serap bunyi yang 

berbagai macam tergantung pada ketebalannya. Material ini juga tersedia dengan 

berbagai warna dan bahan. Kelebihan dari material ini adalah  dapat meredam 

kebisingan yang baik; motif, warna dan teksturnya bervariasi; serta harga relatif 

murah namun berbeda tergantung dengan jenis dan ketebalannya. Sedangkan 

kelemahan dari material ini adalah tidak tahan cuaca, dapat mengumpulkan 

debu, maintenance-nya sulit dan harus sering dibersihkan. Pada pandemic 

COVID-19, karpet tidak begitu disarankan karena dapat memperbesar 

penularan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Material karpet sebagai absorber. 

(Sumber: bukalapak.com) 

b. Vinyl  

Vynil merupakan material yang lentur dan lunak serta mudah dipasang 

dengan permukaan yang licin. Material ini memiliki tiga lapisan yaitu glass 

fiber, compact layer dan printed layer. Kelebihan dari material ini adalah 

pemasangannya mudah, tahan air dan cuaca, bebas dari rayap, berbahan lunak 

sehingga dapat meredam kebisingan dan mudah dibersihkan. Sedangkan 

kelemahannya adalah mudah tergores dan jika rusak automatis harus mengganti 

seluruhnya. 
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Gambar 4.40 Material vynil sintetis. 

(Sumber: decorindoperkasa.com) 

c. Parket  

Parket adalah penutup lantai yang lunak terbuat dari kayu. Parket jenis solid 

terbuat dari kayu yang dipotong menjadi lembaran. Parket jenis layer merupakan 

potongan kayu yang disusun berlapis. Parket laminasi terbuat dari bubur atau 

serbuk kayu yang dipadatkan, biasa disebut High/Medium Density Fiber 

(HDF/MDF). Kelebihan dari material ini adalah perawatan mudah dan jika rusak 

dibagian permukaannya dapat di varnish. Sedangkan, kekurangan dari material 

ini adalah tidak tahan air, tidak bebas dari rayap, maintenance dilakukan berkala 

dan harganya cukup mahal. 

 

Gambar 4.41 Material parket. 

(Sumber: www.rukita.co) 

 

Ketiga material diatas kemudian dijadikan komparasi untuk perbandingan 

elemen lantai dalam Tabel 4.22 dibawah ini. 

Tabel 4.22 Tabel perbandingan kelebihan dan kekurangan material lantai. 

 Karpet Vinyl Parket 

Price ++ +++ ++ 

Maintanance + ++ ++ 

Visual ++ +++ ++ 

Sound Absorption +++ ++ ++ 

Keterangan:        + : kurang baik, ++ : cukup baik, +++ : baik 
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2. Dinding 

Dinding sangat diperlukan dalam perancangan sistem akustik karena dengan 

penataan yang baik, maka akustik dalam ruang menjadi baik pula. Pada ruang shalat 

Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang, terdapat dua macam dinding, yaitu bata 

plester yang di cat sebagai diffuser dan dinding granit 60 x 60 cm sebagai reflektor. 

Namun, pada simulasi masih terdapat echo di area belakang dan masked sound di 

area depan sehingga area belakang perlu ditambahkan absorber dan area depan 

ditambahkan reflector agar bunyi dari depan bisa tersampaikan jauh ke belakang.  

 

Gambar 4.42 Dinding eksisting pada ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang. 

 

Berikut ini rekomendasi elemen dinding diberikan tiga alternatif yang dapat 

meredam suara lebih baik. 

a. Plywood atau multipleks 

Plywood adalah papan yang tersusun dari lapisan kayu yang ditempelkan dan 

dipadatkan dengan tekanan tinggi. Macam plywood yang umum, yaitu dari kayu 

sengon, kayu pinus, dan kayu sungkai. Standar ukuran dari plywood yaitu 120 x 240 

cm dengan berbagai macam ketebalan. Kelebihan dari material ini adalah tahan cuaca 

dan mudah ditekuk. Sedangkan, kekurang dari material ini adalah permukaan tidak 

halus sehingga untuk finishing sedikit sulit. 
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Gambar 4.43 Plywood sebagai material penyerap bunyi. 

(Sumber: www.builderdepot.co.uk) 

b. Chipboard 

Chipboard  merupakan papan yang tersusun dari serbuk kayu yang dipadatka. 

Kelebihan dari material ini adalah ringan dan lebih murah dibandingkan plywood dan 

fibreboard. Sedangkan, kelemahan material ini adalah yaitu:  tidak tahan cuaca dan 

air, permukaan kurang halus sehingga sulit untuk finishing, mudah terurai. 

 

Gambar 4.44 Chipboard sebagai material absorber bunyi. 

(Sumber: www.builderdepot.co.uk) 

c. Fibreboard 

 Fibreboard atau MDF (medium-density fibreboard) merupakan papan yang 

tersusun dari campuran serat dan serbuk kayu yang dipadatkan dalam tekanan dan 

temperatur suhu yang tinggi. MDF memiliki ukuran standar 120 x 240 cm dengan 

berbagai macam ketebalan. Kelebihan dari material ini adalah permukaan lebih rata 

dan halus, fleksibel, harga lebih murah dari plywood, presisi ketebalan material baik. 

Sedangkan, kelemahan dari material ini adalah kurang tahan cuaca dan air. 

 

Gambar 4.45 Fibreboard sebagai material absorber bunyi. 

(Sumber: www.floorsave.co.uk) 
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Tabel 4.23 Tabel perbandingan kelebihan dan kekurangan material dinding. 

 Plywood Chipboard Fibreboard 

Price ++ ++ + 

Maintanance + ++ +++ 

Visual ++ ++ + 

Sound Absorption ++ ++ ++ 

Keterangan:        + : kurang baik, ++ : cukup baik, +++ : baik 

 

4. Plafon dan Kubah 

Plafon memiliki sifat sebagai pemantul bunyi sehingga bila ruangan dan plafon 

terlalu besar dan tinggi maka dapat digunakan plafon gantung atau suspended ceiling. 

Pada ruang shalat eksisting plafon yang digunakan adalah gypsum dengan ketinggian 

5,3 meter dan 7,3 meter, dengan kubah berbahan hardboard pada area tengah. Pada 

area tengah bagian depan dapat ditambahkan palfon gantung bersifat pemantul bunyi. 

Hal ini dikarenakan plafon yang terlalu tinggi menyebabkan jarak pantulan bunyi 

yang terlalu panjang. Alternatif elemen plafon yang diberikan ada dua seperti berikut 

ini. 

a. Plafon Akustik 

Plafon akustik merupakan material yang dirancang untuk memantulkan bunyi 

di sekitar ruang. Penerapan plafon ini dapat digunakan pada ruangan seperti 

auditorium, ruang rapat, ruang musik, dan lain sebagainya.  

˗ Acoustic Suspended Ceiling 

˗ Gypsum 

b. Dome/kubah menggunakan material yang cukup fleksibel karena 

permukaannya yang melengkung, seperti berikut. 

˗ SoftGrid® Dome 

˗ Wood wool tiles/ Panels 

˗ Ecoustic Curve (Panel Akustik) 

˗ Dome Ceiling 

˗ Basotect® (Foam Panel) 
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Tabel 4.24 Tabel perbandingan kelebihan dan kekurangan material plafon dan kubah. 

 SoftGrid® 

Dome 

Wood wool 

tiles/ Panels 

Ecoustic 

Curve 

Dome 

Ceiling 

Basotect® 

(Foam Panel) 

Price ++ ++ ++ ++ ++ 

Maintanance ++ + ++ + ++ 

Visual +++ ++ + + + 

Sound 

Absorption 

+++ ++ ++ +++ ++ 

Keterangan:        + : kurang baik, ++ : cukup baik, +++ : baik 

 

4.4.2.2 Aplikasi Desain Interior 

Penjelasan material di atas merupakan kelebihan dan kekurangan secara umum 

saja. Berikut pengaplikasian dari beberapa material rekomendasi. 

Tabel 4.25 Tabel material beserta sifat dan pengaplikasiannya. 

No. Material 
Sifat 

Material 
Aplikasi pada Desain 

1. Karpet di atas 

lapisan lateks 0,6 

cm 

Absorber Penerapan karpet pada desain ini menggunakan 

lateks sebagai bahan pelapis yang merekatkan 

karpet dengan beton sehingga karpet tidak mudah 

bergeser.  

2. Lantai dilapisi 

dengan parket kayu 

tebal 0,8 cm 

Absorber Pasangan parket tersebut dirangkai di atas foam 0,2 

cm / plastik laminasi sebagai pelapis kedap air. 

3. Lantai dilapis vinyl 

tebal 0,3 cm 

Absorber Lantai keramik eksisting dilapisi menggunakan 

material vinyl 0,3 cm yang berguna sebagai 

material redam bunyi. 

4. Plywood 6 mm 

pada rangka dan 50 

mm celah udara 

Absorber; 

Reflektor 

Dinding bergerigi eksisting diberikan rangka baja 

ringan dengan rongga udara 5 cm, kemudian pada 

rangka tersebut diberikan penutup berupa material 

plywood tebal 6 mm. 

5. Chipboard tebal 20 

mm dengan rangka 

30 mm 

Absorber; 

Reflektor 

Dinding samping eksisting ditutup dengan rangka 

30 mm tanpa celah, serta diberikan material 

chipboard tebal 2 cm sebagai pelingkup. 

6. Fibreboard tebal 6 

mm dengan rangka 

50 mm celah udara 

Absorber; 

Reflektor 

Penggunaan material fibreboard untuk pelingkup 

elemen dinding berguna sebagai elemen redam 

bunyi. Dengan dipasangkan pada rangka udara 50 
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mm, maka koefisien redam yang dihasilkan juga 

akan semakin tinggi. 

7. Acoustic Suspended 

Ceiling 

Reflektor Karakteristik plafon akustik adalah sebagai 

pemantul bunyi yang cukup baik. Aplikasi yang 

diterapkan pada desain yakni dengan digantungkan 

pada rangka di bagian tengah ruang untuk 

mendapatkan area pantul yang cukup untuk 

mendistribusikan bunyi hingga ke seluruh ruang. 

8. SoftGrid® Dome Reflektor; 

Absorber 

Pemasangan ini menggunakan clip yang dipasang 

di langit-langit kemudian sekrup untuk memasang 

panelnya. 

9. Wood wool tiles/ 

Panels 

 

Diffuser; 

Absorber 

Pemasangan ini bisa menggunakan sekrup, lem, 

atau magnet, tergantung dengan bentuk permukaan 

langit-langit/plafon. 

10. Ecoustic Curve 

(Panel Akustik) 

 

Reflektor; 

Absorber 

Ecoustic® Curve memiliki arah tumpukan kain dan 

setiap panel harus dipasang dengan fabric nap ke 

arah yang sama untuk menghindari variasi warna. 

Panel direkatkan dengan menggunakan contact 

adhesive. 

 

11. Dome Ceiling 

 

Reflektor; 

Absorber 

Pemasangan ini menggunakan sistem gantung 

(suspension) dengan sektup dan klip pada langit-

langit kubah. 

12. Basotect® (Foam 

Panel) 

 

Reflektor; 

Absorber 

Pemasangan menggunakan adhesive permanen 

kemudian panel foam direkatkan. 

Keterangan: 

˗ Absorber; Reflektor – material lebih dominan menyerap bunyi tetapi masih bisa merefleksikan 

bunyi. 

˗ Reflektor; Absorber – karakteristik material lebih baik dalam hal memantulkan bunyi. 

 

4.4.2.3 Pemilihan Material Pelingkup Ruang 

Dari beberapa material rekomendasi pelingkup ruang sebelumnya kemudian 

dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kriteria koefisien redam cocok dan baik sebagai 

penyelesaian dari masalah yang ada. Selain itu penentuan material juga mengacu pada 

kelebihan dan kekurangannya. Material terpilih nantinya digunakan sebagai sintesis 
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atau perbandingan dalam alternatif rekomendasi desain. Dibawah ini merupakan daftar 

tabel material beserta koefisien serapnya. 

Tabel 4.26 Daftar tabel material dan koefisien serap bunyi. 

Material 

 

Koefisien Serap Material (a) 

500 Hz 1 kHz 2 kHz 

Elemen Lantai 

Lantai di lapis vynil 

tebal 0,3 cm 

0,03 0,04 0,04 

Karpet di atas lapisan 

lateks 0,6 cm 

0,39 0,34 0,48 

Parket dengan lapisan 

foam 0,2 cm 

0,1 0,07 0,06 

Elemen Dinding 

Plywood 6 mm pada 

rangka dan 50 mm 

celah udara 

0,20 0,15 0,05 

Fibreboard 6 mm 

pada rangka dan 50 

mm celah udara 

0,30 0,30 0,30 

Karpet di atas lapisan 

lateks 0,6 cm 

0,39 0,34 0,48 

Elemen Ceiling & Dome 

Acoustic Suspended 

Ceiling 

0,47 0,91 0,94 

SoftGrid® Dome. 0,75 0,65 0,90 

Wood wool tiles/ 

Panels 

0,28 0,48 0,78 

Ecoustic Curve 

(Panel Akustik) 

0,38 0,50 0,70 

Dome Ceiling 0,60 0,80 1,10 

Basotect® 

(Foam Panel) 

0,36 0,47 0,51 

 

Material-material tersebut kemudian akan disimulasikan untuk mengetahui 

kinerja ruang shalat setelah dilakukan alternatif rekomendasi desain. Selanjutnya, 

mengacu pada standar lalu diterapkan dalam perancangan rekomendasi ruang shalat 

Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang.  
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4.5 Simulasi Digital Rekomendasi Desain 

Simulasi digital dilakukan sebagai upaya untuk menentukan kinerja tata akustik ruang 

shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang dari alternatif rekomendasi desain yang telah 

dikaji. Simulasi yang dilakukan adalah simulasi waktu dengung, tingkat bising latar 

belakang dan distribusi Tingkat Tekanan Bunyi menggunakan software Ecotect Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Pembagian area setiap elemen ruang pada Ecotect Analysis. 

 

Sisi elemen ruang yang digunakan sebagai rekomendasi desain terdapat pada lantai, 

dinding, dan plafon. Material pelingkup yang telah dipilih dari masing-masing elemen 

pelingkup kemudian dijadikan beberapa alternatif. Material dari masing-masing elemen 

dipilih berdasarkan perbandingan keunggulan dari material. Material elemen pelingkup 

terpilih saling diaplikasikan pada ruang shalat dan dianalisis hasil simulasi atau waktu 

dengungnya antara material lantai dengan dinding dan plafon sehingga didapatkan beberapa 

alternatif, sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 Lantai 

 Dinding 

 Plafon 

 Kubah 
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Tabel 4.27 Tabulasi alternatif desain berdasar material rekomendasi. 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5 

Lantai Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Dinding Fibreboard 6 

mm pada 

rangka dan 50 

mm celah 

udara 

Fibreboard 6 

mm pada 

rangka dan 50 

mm celah 

udara 

Plywood 6 mm 

pada rangka 

dan 50 mm 

celah udara 

Plywood 6 mm 

pada rangka 

dan 50 mm 

celah udara 

Plywood 6 mm 

pada rangka 

dan 50 mm 

celah udara 

Plafon Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum 

Kubah Wood wool 

tiles/ Panels 

Ecoustic Curve 

(Panel 

Akustik) 

SoftGrid® 

Dome 

Dome Ceiling Basotect® 

(Foam Panel) 

 

A. Alternatif 1 

Pada alternatif 1 masing-masing elemen pembentuk ruang yang digunakan adalah 

lantai dengan keramik granite tile, melapisi dinding dengan fibreboard 6 mm dengan 

50 mm celah udara, plafon gypsum serta Wood wool tiles/panels pada kubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.47 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 1 pada Ecotect Analysis. 
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Gambar 4.48 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 2 ruang shalat. 

 

Tabel 4.28 Hasil Perhitungan RT Alternatif 1 dengan simulasi Ecotect. 

Volume: 48989,8 m3 

Surface Area: 266309,84 m2 

Most Suitable: Millington-Sette (Widely varying) 

Selected: Sabine (Uniformly distributed) 

FREQ. TOTAL 

ABSPT. 

SABINE RT 

(60) 

NOR-ER RT 

(60) 

MIL-SE RT 

(60) 

500 Hz 5680,175 1,39 0,27 1,34 

1 KHz 7047,549 1,12 0,19 1,02 

2 KHz 8038,825 0,98 0,12 0,75 

 

Dari hasil simulasi yang dilakukan pada alternatif 1, penggunaan material granit, 

fibreboard, gypsum dan wood wool panel menghasilkan waktu dengung (RT-Sabine) 

yang belum memenuhi optimalisasi ruang shalat yaitu 1,12 detik pada frekuensi 1 

kHz dan 0,98 detik pada frekuensi 2 kHz. Mengacu pada RT standar tempat ibadah, 

yaitu 1,2 – 1,8 detik. 

 

B. Alternatif 2 

Pada alternatif 2 masing-masing elemen pembentuk ruang yang digunakan 

adalah lantai keramik granite tile, melapisi dinding dengan fibreboard 6 mm pada 

rangka dan 50 mm celah udara, plafon gypsum serta melapisi kubah dengan Ecoustic 

Curve (Panel Akustik). 
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Gambar 4.49 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 2 pada Ecotect Analysis. 

 

 

Gambar 4.50 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 2 ruang shalat. 

 

Tabel 4.29 Hasil Perhitungan RT Alternatif 2 dengan simulasi Ecotect. 

Volume: 48989,8 m3 

Surface Area: 266830,71 m2 

Most Suitable: Millington-Sette (Widely varying) 

Selected: Sabine (Uniformly distributed) 

FREQ. TOTAL 

ABSPT. 

SABINE RT 

(60) 

NOR-ER RT 

(60) 

MIL-SE RT 

(60) 

500 Hz 6016,563 1,31 0,23 1,23 

1 KHz 7383,933 1,07 0,16 0,94 

2 KHz 7769,716 1,01 0,23 0,83 
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Dari hasil simulasi yang dilakukan pada alternatif 2, penggunaan material granit, 

fibreboard, gypsum, dan Ecoustic curve menghasilkan waktu dengung (RT-Sabine) 

yang belum memenuhi optimalisasi ruang shalat yaitu 1,07 detik pada frekuensi 1 

kHz dan 1,01 detik pada frekuensi 2 kHz. Mengacu pada RT standar tempat ibadah, 

yaitu 1,2 – 1,8 detik. 

C. Alternatif 3 

Pada alternatif 3 masing-masing elemen pembentuk ruang yang digunakan 

adalah lantai keramik granite tile, melapisi dinding dengan plywood 6 mm pada 

rangka dan 50 mm celah udara, plafon gypsum serta melapisi kubah dengan 

SoftGrid® Dome. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.51 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 3 pada Ecotect Analysis. 

 

 

Gambar 4.52 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 3 ruang shalat. 
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Tabel 4.30 Hasil Perhitungan RT Alternatif 3 dengan simulasi Ecotect. 

Volume: 48989,8 m3 

Surface Area: 266830,71 m2 

Most Suitable: Millington-Sette (Widely varying) 

Selected: Sabine (Uniformly distributed) 

FREQ. TOTAL 

ABSPT. 

SABINE RT 

(60) 

NOR-ER RT 

(60) 

MIL-SE RT 

(60) 

500 Hz 7242,455 1,09 0,14 0,84 

1 KHz 7591,299 1,04 0,15 0,88 

2 KHz 8395,671 0,94 0,11 0,60 

 

Dari hasil simulasi yang dilakukan pada alternatif 3, penggunaan material granit, 

plywood, gypsum dan SoftGrid® Dome menghasilkan waktu dengung (RT-Sabine) 

yang belum memenuhi optimalisasi ruang shalat yaitu 1,09 detik pada frekuensi 500 

Hz, 1,04 detik pada frekuensi 1 kHz dan 0,94 detik pada frekuensi 2 kHz. Mengacu 

pada RT standar tempat ibadah, yaitu 1,2 – 1,8 detik. 

 

D. Alternatif 4 

Pada alternatif 4 masing-masing elemen pembentuk ruang yang digunakan 

adalah lantai keramik granite tile, melapisi dinding dengan plywood 6 mm pada 

rangka dan 50 mm celah udara, plafon gypsum serta melapisi kubah dengan Dome 

ceiling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.53 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 4 pada Ecotect Analysis. 
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Gambar 4.54 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 4 ruang shalat. 

 

Tabel 4.31 Hasil Perhitungan RT Alternatif 4 dengan simulasi Ecotect. 

Volume: 48989,8 m3 

Surface Area: 266830,71 m2 

Most Suitable: Millington-Sette (Widely varying) 

Selected: Sabine (Uniformly distributed) 

FREQ. TOTAL 

ABSPT. 

SABINE RT 

(60) 

NOR-ER RT 

(60) 

MIL-SE RT 

(60) 

500 Hz 6737,869 1,17 0,17 1,00 

1 KHz 8095,872 0,97 0,13 0,72 

2 KHz 9068,476 0,87 0,09 1,45 

 

Dari hasil simulasi yang dilakukan pada alternatif 4, penggunaan material granit, 

plywood, gypsum dan Dome ceiling menghasilkan waktu dengung (RT-Sabine) yang 

belum memenuhi optimalisasi ruang shalat yaitu 1,17 detik pada frekuensi 500 Hz, 

0,97 detik pada frekuensi 1 kHz dan 0,87 detik pada frekuensi 2 kHz. Mengacu pada 

RT standar tempat ibadah, yaitu 1,2 – 1,8 detik. 

 

E. Alternatif 5 

Pada alternatif 5 masing-masing elemen pembentuk ruang yang digunakan 

adalah lantai keramik granite tile, melapisi dinding dengan plywood 6 mm pada 

rangka dan 50 mm celah udara, plafon gypsum serta melapisi kubah dengan 

Basotect® (foam panel). 
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Gambar 4.55 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 5 pada Ecotect Analysis. 

 

 

Gambar 4.56 Grafik hasil simulasi RT Alternatif 5 ruang shalat. 

 

Tabel 4.32 Hasil Perhitungan RT Alternatif 5 dengan simulasi Ecotect. 

Volume: 48989,8 m3 

Surface Area: 266830,71 m2 

Most Suitable: Millington-Sette (Widely varying) 

Selected: Sabine (Uniformly distributed) 

FREQ. TOTAL 

ABSPT. 

SABINE RT 

(60) 

NOR-ER RT 

(60) 

MIL-SE RT 

(60) 

500 Hz 5930,548 1,33 0,23 1,26 

1 KHz 6985,806 1,13 0,19 1,04 

2 KHz 7083,736 1,11 0,16 1,01 
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Dari hasil simulasi yang dilakukan pada alternatif 4, penggunaan material granit, 

plywood, gypsum dan Basotect® (foam panel) menghasilkan waktu dengung (RT-

Sabine) yang belum memenuhi optimalisasi ruang shalat yaitu 1,13 detik pada 

frekuensi 1 kHz dan 1,11 pada 2 kHz. Mengacu pada RT standar tempat ibadah, yaitu 

1,2 – 1,8 detik. Oleh karena itu, luasan material pelapis foam panel pada kubah 

dikurangi, menjadi bagian kubah di tengah saja. Pelapisan material foam panel pada 

kubah tengah saja karena di area tersebut terjadi echo/gema. Setelah di kurangi 

luasannya, maka simulasi waktu dengungnya menjadi seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.57 Area yang terjadi gema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.58 Grafik hasil simulasi RT Modifikasi Alternatif 5 pada Ecotect Analysis. 
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Gambar 4.59 Grafik hasil simulasi RT Modifikasi Alternatif 5 ruang shalat. 

 

Tabel 4.33 Hasil Perhitungan RT Modifikasi Alternatif 5 dengan simulasi Ecotect. 

Volume: 48989,8 m3 

Surface Area: 266830,71 m2 

Most Suitable: Millington-Sette (Widely varying) 

Selected: Sabine (Uniformly distributed) 

FREQ. TOTAL 

ABSPT. 

SABINE RT 

(60) 

NOR-ER RT 

(60) 

MIL-SE RT 

(60) 

500 Hz 5575,663 1,41 0,27 1,36 

1 KHz 6276,036 1,26 0,25 1,20 

2 KHz 6196,530 1,27 0,22 1,21 

 

Dari hasil simulasi modifikasi alternatif 5, menghasilkan waktu dengung (RT-

Sabine) yang sudah memenuhi optimalisasi ruang shalat yaitu 1,41 detik pada 

frekuensi 500 Hz, 1,26 detik pada frekuensi 1 kHz dan 1,27 pada 2 kHz. Dari kelima 

alternatif rekomendasi desain yang ada dengan mengganti material pelapisnya, 

dibentuk tabel komparasi agar lebih mudah untuk membandingkannya. 
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Tabel 4.34 Komparasi Hasil Simulasi menggunakan Ecotect. 

 Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5 Modifikasi 

Alternatif 5 

Lantai Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Keramik 

granite tile 

Dinding Fibreboard 6 

mm pada 
rangka dan 

50 mm celah 

udara 

Fibreboard 6 

mm pada 
rangka dan 

50 mm celah 

udara 

Plywood 6 

mm pada 
rangka dan 

50 mm 

celah udara 

Plywood 6 

mm pada 
rangka dan 

50 mm 

celah udara 

Plywood 6 

mm pada 
rangka dan 

50 mm 

celah udara 

Plywood 6 

mm pada 
rangka dan 

50 mm celah 

udara 

Plafon Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum Gypsum 

Kubah Wood wool 

tiles/ Panels 

Ecoustic 

Curve 

(Panel 

Akustik) 

SoftGrid® 

Dome 

Dome 

Ceiling 

Basotect® 

(Foam 

Panel) 

Basotect® 

(Foam 

Panel)  

 
*Pada kubah 

bagian 

tengah saja 

 

Waktu 

Dengung 

(RT) 

500 Hz 1,39 1,31 1,09 1,17 1,33 1,41 

1 kHz 1,12 1,07 1,04 0,97 1,13 1,26 

2 kHz 0,98 1,01 0,94 0,87 1,11 1,27 

 

 

Dari tabel komparasi hasil simulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

simulasi yang paling mendekati nilai optimal adalah modifikasi alternatif 5 dengan waktu 

dengung 1,26 - 1,41 detik. Oleh karena itu, alternatif ini yang menjadi rekomendasi desain. 

 

 

4.6 Alternatif Penyelesaian Permasalahan untuk sekitar bangunan 

 

 

 

 

 

Gambar 4.60 Hasil pengukuran tingkat kebisingan di sekitar Masjid Raya Al-Azhom. 

 

Dengan melihat apa yang terjadi pada pengukuran di sekitar bangunan Masjid Raya 

Al-Azhom Kota Tangeerang mengenai kondisi akustik lingkungannya, maka dibutuhkan 

penanganan untuk mencapai standar kenyamanan akustik tempat ibadah. Dari hasil 

pengukuran pada tiga jenis hari, yaitu hari kerja, jumat, dan libur, didapatkan tingkat 
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kebisingan rata-rata pada setiap titik ukur seperti pada gambar di atas. Pada titik ukur 1, 2, 

3, 4, dan 8 mencapai lebih dari standar 55 dB. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan 

tambahan dalam memperbaiki kualitas lingkungan masjid dengan mengurangi paparan 

kebisingan di sekitar bangunan. Berikut merupakan beberapa cara penanganan kebisingan 

di lingkungan sekitar masjid. 

a. Penambahan Luasan Buffer Landscape 

Cara ini merupakan usaha dari sekitar bangunan untuk mengurangi kebisingan. 

Perluasan vegetasi juga akan mengurangi kebisingan karena dapat mengurangi 

cepat rambat bunyi dari jalan raya.  

b. Penambahan lapisan isolasi bunyi pada sekitar tapak 

c. Menggunakan pagar yang tingginya sama dengan bukaannya untuk membatasi 

perambatan bunyi. 

d. Menambah diffuser pada pagar agar bunyi yang dipantulkan lebih tersebar 

e. Menggunakan noise barrier dengan material yang tebal dan berat materialnya tinggi 

seperti material beton, batu, bata dengan kombinasi vegetasi. 

 

Menurut Pd T-16-2005-B, prinsip kerja noise barrier atau BPB (Bangunan Peredam 

Bising) adalah terjadinya pemantulan (insulation), penyerapan (absorption), dan 

pembelokkan (diffraction) jalur perambatan suara (Gambar 4.57). Pemantulan terjadi pada 

dinding penghalang, penyerapan terjadi pada bahan pembentuk dinding, sedangkan 

pembelokan terjadi di bagian atas penghalang.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.61 (a) Prinsip Kerja BPB; (b) Kondisi pemantulan bunyi melalui BPB. 

(Sumber: Pd T-16-2005-B) 

 

Pada kondisi eksisting di sekitar bangunan terdapat pagar yang tingginya sekitar 2 

meter. Namun, tinggi bukaan pada bangunan mencapai sekitar 4,1 meter dari level 

permukaan tanah. Pagar terbuat dari bahan bata plester dengan vegetasi berbentuk dinding 

dan tanaman perdu. Oleh karena tinggi pagar lebih rendah dibandingkan tinggi bukaan, 

maka kemungkinan bunyi bising yang masuk menjadi lebih besar, seperti yang 
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diilustrasikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.62 (a) Ilustrasi proses perambatan dan pemantulan bunyi bising ke bangunan eksisting; (b) 

Visualisasi kondisi batas tapak eksisting. 

 

Untuk mengurangi besar bunyi kebisingan yang masuk ke dalam bangunan, dari 

beberapa alternatif yang telah dibahas, didapatkan penanganan terbaik yaitu dengan cara 

meninggikan pagar atau vegetasi pembatasnya. Pada alternatif penanganan yang pertama, 

dengan meninggikan vegetasi yang sudah ada cukup efektif dalam mereduksi kebisingan 

karena bunyi yang setelah mengalami difraksi tidak langsung masuk ke bangunan. Namun, 

vegetasi bersifat penghalang yang menerus, yaitu bunyi bising yang ada masih dapat 

menembus walaupun tingkat bunyi menjadi lebih rendah. Dinding vegetasi atau green wall 

yang tinggi juga dapat menutup view bangunan dari luar tapak sehingga penanganan ini 

kurang efektif. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.63 Ilustrasi proses penanganan kebisingan 1. 
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Pada alternatif penanganan yang kedua, di sisi pagar eksisting ditambahkan noise 

barrier. Noise barrier yang terpilih adalah dengan material kaca akrilik kedap suara dan 

baja pada strukturnya. Material kaca akrilik digunakan karena bentuknya yang transparan 

sehingga tidak menutup view bangunan dari luar tapak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.64 (a) Ilustrasi proses penanganan kebisingan 2; (b) Visualisasi dari penanganan kebisingan 2. 

 

4.7 Visualisasi Rekomendasi Desain 

Setelah sintesis telah ditemukan, alternatif terpilih sebagai rekomendasi desain adalah 

modifikasi alternatif 5. Pada alternatif 5, pembaharuan yang terjadi adalah melapisi elemen 

dinding bagian belakang dengan plywood 6 mm pada rangka dan 50 mm celah udara untuk 

mendapatkan kemampuan daya serap yang cukup tinggi di area tersebut karena bagian 

belakang ditemukan banyak terjadi gema. Pada bagian kubah di area tengah, ditambahkan 

material absorber seperti foam panel dengan bentuk menyesuaikan lekuk kubah guna untuk 

mengurangi waktu dengung yang berlebihan dan gema pada area belakang sehingga 

distribunyi bunyi lebih merata. Berikut merupakan beberapa teknik pemasangan material 

pada alternatif 5. 

1. Dinding 

Rekomendasi yang didapatkan dari pengukuran simulasi yaitu dengan menggunakan 

material plywood 6 mm pada rangka dan 50 mm celah udara. Pemasangan tidak perlu 

 

Bangunan 
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Sumber suara 

 

(b) 
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membongkar dinding eksisting, hanya perlu menambah lapisan plywood dengan 

rongga udara. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan redam bunyi. Berikut aplikasi 

pemasangan dinding plywood. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.65 Aplikasi Pemasangan dinding plywood. 

 

2. Kubah 

Rekomendasi yang didapatkan dari pengukuran simulasi yaitu dengan menggunakan 

material foam panel 1” pada kubah. Pemasangan tidak perlu membongkar kubah 

eksisting, hanya perlu menambah lapisan foam panel dengan perantara plywood agar 

tidak langsung menempel pada kubah. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan 

redam bunyi. Berikut aplikasi pemasangan foam panel pada kubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.66 Ilustrasi desain foam panel pada kubah. 
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Gambar 4.67 Teknik pemasangan foam panel pada kubah. 

 

 

4.8 Visualisasi Ruang Setelah Modifikasi 

Visualisasi setelah modifikasi dengan menggantikan material pelingkup ruang yang 

ada. Berikut beberapa gambar dari hasil modifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.68 Visualisasi eksterior Masjid Raya Al-A’zhom. 
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Gambar 4.69 Visualisasi eksterior Masjid Raya Al-A’zhom. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Masjid Raya Al-A’zhom merupakan bangunan tempat ibadah yang memiliki 

geometri ruang dan kubah yang unik. Berikut hasil dari pengukuran, baik itu perhitungan 

rumus maupun simulasi.  

1. Keseluruhan hasil pengukuran tingkat bising latar belakang (background noise level) 

yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kebisingan dalam ruang shalat 

Jika di plot pada kurva NC, maka nilai NC nya adalah NC – 40, dimana hal tersebut 

belum memenuhi nilai yang dianjurkan yaitu sebesar 25 – 30 NC.  

2. Tingkat kebisingan di sekitar bangunan belum memenuhi standar karena hasilnya 

melebihi standar.  

3. Tingkat tekanan bunyi pada kondisi ruangan terbuka dan tertutup didapatkan 

distribunyinya kurang merata.  

4. Nilai waktu dengung (RT) masih belum memenuhi standar, dimana standar yang 

digunakan untuk ruang ibadah sebesar 1,2  ̶1,8 detik, sedangkan waktu dengung pada 

ruang shalat eksisting berada pada kisaran 7,09 – 8,86 detik (perhitungan rumus) dan 

6,03  ̶  8,11 detik (simulasi). 

5. Distribusi tingkat tekanan bunyi pada simulasi Ecotect Analysis kurang merata, dan 

masih ditemukan beberapa echo dan masked sound. Gema yang ada pada objek 

penelitian ditunjukkan pada gambar dengan garis dash warna merah, sedangkan 

masked sound ditunjukkan dengan garis dash warna biru. 

Kesimpulan dari hasil pengukuran dan simulasi yang dilakukan pada objek penelitian 

adalah masih kurangnya kinerja tata akustik pada ruang shalat Masjid Raya Al-Azhom Kota 

Tangerang, sehingga diperlukan penanganan berupa desain perancangan interior khususnya 

dalam segi akustik ruang. Setelah menentukan beberapa alternatif desain, yang memenuhi 

kriteria hanya alternatif 5 yang dimodifikasi, yaitu dengan material pelingkup lantai granite 

tile 60 x 120 cm yang merupakan material eksisting, plywood 6 mm pada rangka dan 50 

mm celah udara, plafon gypsum, dan acoustic foam panel pada kubah bagian tengah. Dari 

hasil pengukuran, disimpulkan bahwa hasil simulasi yang paling mendekati nilai optimal 

adalah modifikasi dari alternatif 5 dengan range waktu dengung 1,26-1,27 detik. Noise 

barrier sebagai penanganan kebisingan luar bangunan adalah dengan menggunakan 

material kaca akrilik kedap suara dan baja pada strukturnya. 
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5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang ditujukan untuk pihak pengelola Masjid Raya Al-

A’zhom Kota Tangerang dan peneliti selanjutnya seperti berikut.  

 

A. Pihak Pengelola Bangunan Masjid Raya Al-Azhom Kota Tangerang  

Dalam memilih material pada suatu ruang perlu diperhatikan material pelingkup 

ruang, bentuk geometri ruang, dan penempatan sumber bunyi. Bangunan Masjid Raya 

Al-Azhom Kota Tangerang memiliki volume yang besar dan tinggi sehingga perlu 

penanganan dalam desain interior nya. Dapat dilakukan dengan cara melapisi material 

dengan panel akustik sehingga kebisingan dan gema dapat berkurang. 

 

B. Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mungkin masih memiliki kekurangan 

sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbaikan dan pengembangan dalam 

penelitian lanjutan. Peningkatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah penelitian 

terhadap tingkat kebisingan, pengujian distribusi Tingkat Tekanan Bunyi dan waktu 

dengung pada ruang setelah mengalami penerapan desain rekomendasi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Dokumentasi pada saat Observasi Lapangan Interior Bangunan. 
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Lampiran 2. Dokumentasi pada saat Observasi Lapangan Eksterior Bangunan. 
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