Serba‐Serbi Spiker, Ampli dan Desain Sound System #2 2010
Part dua ini membahas mengenai pemilihan amplifier untuk sebuah loudspeaker untuk terdengar “nendang”. Sebuah
topik yang sangat rawan dan dipenuhi mitos‐mitos seperti kebutuhan watt speaker per luas area penonton. Sebelum
membahas mengenai ini, mari kita membicarakan beberapa komponen dari masalah ini.
Loudspeaker maximum output
Sebuah loudspeaker yang dialiri power yang lebih besar dari yang tertera dari spec sheet, TIDAK dapat diibaratkan
sebuah gelas 500cc yang diisi air 600cc. Urusan output power speaker bukanlah hal sesederhana itu. Perlu diketahui
bahwa maximum output ini diatur pada standard AES menggunakan pink noise dengan crest factor 6dB yang aman pada
jangka waktu kerja 8 jam (untuk lebih akuratnya informasi tentang ini, silahkan dapatkan standard nya di website AES).
Lihat spesifikasi JBL AM7215/64 dibawah ini:

Woofer speaker ini mempunyai output maximum 750W (continuous). Namun apakah woofer ini akan jebol begitu saja
jika dilalui 1000W (con’t)? Tidak semudah itu. Tertera pada spesifikasi bahwa woofer ini dapat bertahan selama 2 jam.
Jadi perlu diperhatikan bahwa maximum output pada spesifikasi speaker tidaklah sesuatu yang mutlak, namun adalah
kondisi aman untuk dioperasikan terhadap jangka waktu tertentu. Itu juga harus di perhatikan bahwa spesifikasi ini
dibuat menggunakan pink noise dengan crest factor 6dB. Crest factor inilah yang akan menentukan banyak urusan
dalam pemilihan amplifier. Mari kita bahas crest factor.
Crest Factor dari suatu sinyal
Silahkan lihat gambar dibawah ini.
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Gambar diatas menunjukkan sebuah sinyal musik dengan level 50W (con’t) yang mempunyai 12dB crest factor. Dengan
crest factor ini, peak nya dapat mencapai 10 ^ [12/10] = 15,8 kali lipatnya!! Atau 50W x 16 = 800W. Crest factor adalah
penentu utama dalam pemilihan amplifier. Mengapa?
Spesifikasi dan pengertian dari technical spec

Perhatikan bahwa amplifier diukur dengan sine wave dan kita ketahui sine wave mempunyai crest factor sebesar 3dB.
Loudspeaker power output diukur dengan pink noise dengan crest factor 6dB (jika manufacture nya mengikuti standard
AES).
Oke, ini adalah dasar‐dasar dari bahasan yang akan kita lakukan dibawah ini. Mari kita ambil contoh untuk mengetahui
perhitungan amplifier secara praktikal. BANYAK cara untuk menghitung kebutuhan power seperti dengan rumus EPR
dan lain2. Yang dibahas disini hanyalah beberapa hal terbatas saja (yang praktikal), bukan semua cara perhitungan.
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Sensitivitas dan frequency response
Perlu diketahui satu hal penting antara sensitivitas dan frequency response. Sensitivitas speaker pada umumnya terukur
satu nomer saja. Perlu di perhatikan bahwa satu nomer ini menganggap/diukur berdasarkan band‐pass atau kondisi
optimal pada frequency range yang speaker itu dapat reproduksi suara dengan baik. Pembahasan di artikel ini
menyederhanakan bahwa High Pass Filter telah terpasang dengan baik. Perhatikan bahwa speaker yang mempunyai
frequency response 200Hz – 16000Hz +/‐ 3dB dapat jebol hanya diberi ¼ dari maximum power yang speaker tersebut
dapat handle jika High Pass tidak di pasang dengan benar, hanya dalam 1jam!
Perlu diperhatikan juga bahwa nomer sensitivitas tidaklah sebuah nomer yang diukur pada jarak 1m. Pengukuran
sensitivitas biasanya dilakukan pada kondisi far‐field, dan nomer SPL itu di ekstrapolasi ke 1m. Sensitivitas speaker rata‐
rata diukur dalam watt, seperti 90dB, 1W @1m. Ada juga beberapa komunitas/manufacture yang mengukur speaker
berdasarkan ukuran voltase, bukan power/watt. Kedua nya tidak ada yang salah dan semua angka dapat di ekstrapolasi
dengan perhitungan yang sederhana.
Langkah pertama adalah memilih speaker untuk mendapatkan target SPL yang benar
Dari part satu, telah dibahas bahwa kita harus menentukan goal dari sound system. Salah satunya adalah target SPL.
Bagaimana kita dapat memilih speaker untuk mendapatkan SPL yang benar?
Ambil contoh dalam stadium olahraga, dimana penonton mempunyai background noise sebesar 80dBC (slow).
Seyogyanya, untuk mendapatkan sinyal yang jernih, kita memerlukan 25dB reproduksi suara diatas background noise.
Jelas kondisi ini tidak memungkinkan karena akan terlalu keras dan berbahaya untuk pendengaran. Dengan ini, target
akan ditujukan untuk menghasilkan 93dB (SPL – slow).
Dengan menggunakan rumus inverse square law, 20m akan terjadi penurunan sebanyak 20 log (20) = 26dB. Dengan ini
kita membutuhkan sebuah speaker yang mampu memproduksi maximum output (pada 1m) dengan kuat 93 + 26 =
119dB (SPL).
Tentu saja kita tidak akan memilih speaker yang dengan pas‐pasan menghasilkan maximum output sebanyak itu. Mari
kita lihat Community R2‐52z dengan maximum output 133dB (SPL).
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Sebuah speaker dipilih, Community R2‐52z, yang terpaksa harus di pasang sekitar 20m dari area penonton. Community
R2‐52z mempunyai spesifikasi sebagai berikut:
Speaker ini mempunyai sensitivitas 107dB SPL pada 1m
dengan 1W. Kita ketahui bahwa speaker ini
membutuhkan 26dB ekstra output untuk diletakkan
pada jarak 20m.
Dengan ini, kita bisa perhitungkan bahwa pada jarak
20m dan sinyal 1W, speaker ini menghasilkan 107‐26 =
81dB (SPL). Untuk menaikkan menjadi 93dB (target kita),
12dB ekstra dibutuhkan dan ini adalah power sebanyak
16W.
Perhitungan sederhana ini menunjukkan kita
membutuhkan power sekitar 16W (con’t) untuk
menghasilkan target 93dB pada jarak 20m dengan
speaker Communtiy R2‐52z.

Langkah pertama ini adalah mencari speaker yang MAMPU menghasilkan goal SPL yang kita inginkan dan juga
mempunyai headroom banyak diatasnya sehingga mampu menghasilkan CF sinyal yang akan kita mainkan (alias akan
lebih “nendang”).
Mari kita lihat contoh ke‐2 menggunakan Community iBox, IHP‐1299 dengan data sebagai berikut:
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Mari kita lihat sebuah auditorium yang saya desain pada akhir tahun 2009 dengan 3x iBox IHP1299, terlihat dalam
gambar dibawah:
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Gambar ke‐2 menunjukkan bahwa 3 speaker IHP1299 dalam maximum power output (600W con’t) mampu
menghasilkan 106‐109dB(SPL) pada 125‐8000Hz. Speaker ini, lihat spec sheet dihalaman 4 bawah, mampu menghasilkan
program level sebesar 1500W. Melihat dari kondisi maximum output (con’t) yang 600W, kita tahu bahwa speaker ini
mempunyai spesifikasi maksimum 600W dengan sinyal yang mempunyai crest factor sebesar 10 log (1500/600) = 4dB.
Perhatikan bahwa program level rata‐rata lebih kecil daripada peak level. Biasanya speaker seperti ini akan mampu
menahan peak level sampai dengan 2400W dalam jangka waktu tertentu.
Definisi level seperti ini sangat bervariasi, salah satunya adalah yang tertera dibawah ini:

Untuk mengurangi macam‐macam info, mari kita ambil satu kesimpulan bahwa speaker iBox IHP1299 ini mampu meng‐
handle 600W (con’t), 1500W (peak). Saya anggap 1500W sebagai kondisi maksimum hanya sebagai keamanan speaker
saja. Toh kita tahu bahwa maksimum output nya sudah mendekati limit yang membahayakan telinga.
Oke, sekarang pertanyaannya. Amplifier berapa watt yang dapat kita pakai untuk ini?
Jawabannya: TERGANTUNG CREST FACTOR SINYAL nya!!
Suara manusia rata‐rata mempunyai crest factor (Selanjutnya disingkat CF) sebesar 6‐12dB. Namun untuk kick drum,
snare drum, dan musik pada umumnya, CF dapat mencapai 15dB atau bahkan lebih!! Kebanyakan sound engineer akan
menaruh 600W (Con’t) amplifier untuk speaker ini, jelas ini adalah kondisi yang salah dan membuat suara kurang
“nendang”. Kenapa?
Ingat amplifier di rate menggunakan sine wave yang idealnya mempunyai 3dB CF. Dengan ini, memasang ampli 600W
(con’t) ke speaker ini akan mengakibatkan peak yang tingginya hanya 1200W! 300W sisanya jika dipaksa? TERPOTONG
dan menjadi clipping! Dengan menggunakan amplifier yang mempunyai power MINIMUM 750Watt (con’t), kita bisa
memprediksi bahwa amplifier ini mungkin dapat memproduksi peak 1500W tanpa clipping. Bahaya clipping telah
dibahas pada artikel saya berjudul: [Info] Kenapa ampli 200Wrms bisa menjebol 300Wrms horn 1inch jika terjadi
clipping? – fakta mengenai clipping (Summer 2008)
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Mari kita ambil contoh yang lain.
Lihat gambar pada halaman kedua. Gambar tersebut menunjukkan sebuah sinyal dengan kondisi rata‐rata 50W (con’t)
dengan 12dB crest factor. Dengan ini kita tahu bahwa peak sinyal ini adalah 12dB, atau 16 kali lipat dari 50W, yaitu
800W. SANGAT disarankan untuk menjalankan amplifier sebesar 400‐800W dan dijalankan hanya pada 50W output saja
untuk mendapatkan peak yang baik tanpa clipping. Jangan menggunakan ampli 50‐100W con’t untuk memproduksi
sinyal ini, dijamin tidak “nendang”! Mungkin pembaca berpikir gila juga 50W harus dipasang ampli 400‐800W? Tapi
itulah resiko mendapatkan sinyal yang jernih (tidak clipping) dan mendapatkan crest factor sinyal yang diinginkan (alias
reproduksi suara yang “nendang”).
Perhatikan juga, bahwa amplifier di rate menggunakan sine wave yang mempunyai 3dB CF, tapi besar kemungkinan
bahwa maximum peak output nya tidak mencapai 3dB.
Seandainya kita menggunakan speaker IHP1299, yang di jalankan pada 50W dengan ampli 800W, kita akan
mendapatkan sinyal yang sangat bersih dengan CF 12dB (alias “nendang!”). Kalau kurang kencang, kita dapat naikkan
sinyal con’t sampai dengan 100W (1600W peak) dan kita masih mendapat 12dB CF. Jika masih kurang kencang? Tentu
saja kita bisa menaikkan output ampli sampai dengan 600W (con’t) – sama dengan max speaker outputnya – namun CF
sinyalnya akan terbatas sampai dengan sekitar 3‐4dB saja.
Satu contoh terakhir penentuan speaker.
Misalnya kita mempunyai ampli dengan kekuatan 2000W (con’t) dan kita sangat menginginkan 13dB CF karena band
yang akan bermain adalah band dengan alat musik akustik. Dengan ini kita dapat perkirakan bahwa peak amplifier dapat
mencapai 4000W bersih. Atau mari kita ambil aman saja, jika amplifer ini di rate bahwa 2000W akan menghasilkan 1%
THD, akan lebih baik juga 2000W ini dianggap sebagai kondisi maksimum output amplifier ini. Lalu, jika peak nya 2000W,
berapa watt continuous yang berkoresponden terhadap 13dB CF? Dengan menggunakan perhitungan antilog sederhana,
kita mendapatkan 100W. Jadi kita harus menjalankan ampli ini dengan output 100W (con’t) untuk mendapatkan peak
13dB CF yang bersih.
Lalu bagaimana dengan speaker nya? Speaker apakah yang seandainya di rate menggunakan standard AES dapat
menghandle semua ini? Sebuah speaker yang menghasilkan peak 2000W akan mempunyai average power sekitar 500W
(jika di rate menggunakan standard AES pink noise 6dB CF). Jika kita memasang amplifier 2000W pada speaker ini dan
mengurangi outputnya menjadi 100W, ini akan menghasilkan sinyal dengan 13dB CF yang sangat baik. Permasalahan
selanjutnya adalah … apakah sensitivitasnya kuat untuk menghantar SPL yang cukup? Jawaban dari ini adalah balik ke
desain sound systemnya (bukan hanya urusan satu atau per produknya saja).
Akhir kata.
Masih BANYAK lagi faktor‐faktor lain penentu amplifier dan speaker yang akan memberi macam‐macam perkecualian
atau variasi pada perhitungan diatas.
Secara umum, dapat dibilang bahwa kebutuhan amplifier untuk dapat menghantar peak output yang jernih, rate nya
dapat di kali dua dari max speaker output (con’t). Misalnya speaker mempunyai max output 600W (con’t), akan sangat
baik jika dipasang amplifier sebesar 2x 600W = 1200W (con’t) per channel. Dengan ini kita bisa memperkirakan bahwa
peak amplifier ini tidak akan terpotong untuk sinyal peak 1200W‐2400W.
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Untuk penggunaan amplifier berdasarkan CF, secara umum kita bisa klasifikasikan sebagai berikut:
1. jalankan ampli pada ½ max power (con’t) untuk 3dB CF/peak.
2. jalankan ampli pada ¼ max power untuk 6dB CF/peak.
3. jalankan ampli pada 1/8 max power untuk 9dB CF/peak.
4. jalankan ampli pada 1/16 max power untuk 12dB CF/peak.
Penggunaan RMS Limiter juga seharusnya dilakukan, dan tidak dibahas diartikel ini. Perhatikan bahwa tidak adanya
limiter akan memungkinkan speaker mendapat kan sinyal (watt con’t) yang lebih tinggi dari kemampuannya. Jika terjadi
dalam jangka waktu lama, ini akan menjebol speaker. High pass filter juga untuk diperhatikan dan tidak dilupakan.
Mohon maaf jika ada kesalahan perhitungan atau ketidak akuratan informasi terutama untuk standard (untuk lebih
tepatnya standard, silahkan lihat website AES karena artikel ini saya buat langsung dari ingatan). Beberapa sumber
diambil dari Live Sound Magazine, dibawah artikelnya Bruce Bartlett. Terima kasih juga untuk pak Atok atas
tambahannya. Quote dari Bruce Barlett pada artikelnya: “kalian dapat mengurangi kencang suara dari ampli jika
systemnya terlalu kencang, tapi tidak dapat menaikkan kencang suara melebihi kemampuan ampli jika output system
terlalu lemah.”
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