Serba‐Serbi Spiker, Ampli dan Desain Sound System #1 2010
Artikel ini dibuat untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dalam sound system design sehubungan dengan ampli
dan speaker secara umum saja. Banyak email yang saya terima, termasuk pertanyaan‐pertanyaan di forum yang ber
putar‐putar pada hal sama, dan kebanyakan tidak terjawab. Artikel ini akan menjawab dan meluruskan beberapa mitos
seperti:
1. ampli yang dibutuhkan 5W per XX meter persegi.
2. berapa kekuatan ampli yang dibutuhkan?
3. speaker ini cocok untuk mesjid, yang itu cocok untuk gereja, … lalu setelah dipasang tidak ada yang beres?
4. pemahaman fase‐fase dalam instalasi sound system.
dan lain‐lain.
Sebelum memulai, seharusnya disadari bahwa bekerja dalam audio adalah bekerja dengan seni dan juga ilmu alam.
Kedua hal ini TIDAK dapat dipisahkan.

Dengan memahami kebutuhan art vs science (seni dan ilmu alam), pengetahuan yang dibutuhkan dalam hal sound
system design bukanlah untuk dipandang satu mata atau berat sebelah. KEDUA hal tersebut mutlak untuk dimengerti
dengan baik. Lebih lagi, perlu diketahui bahwa mendesain sound system adalah salah satu bagian dari fisika. DImana
matematika dan ilmu fisika menjadi satu untuk menunjang subjektifitas dalam hasil akhir sound system.
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Dalam sebuah pemasangan sound system (entah permanen atau tidak), ada tiga hal yang patut di perhatikan, namun
tidak dipisahkan:
1. fase desain.
2. fase instalasi.
3. fase pengoperasian.
Seseorang yang mengoperasikan sound system sering disebut sebagai sound man, sound engineer, dan lain2. Namun
perlu diperhatikan bahwa seorang operator sound system bukan selalu installer sound system. Bukan juga desainer
sound system. Sama seperti installer, mereka bukan selalu desainer atau operator. Banyak orang yang tentunya
merangkap beberapa profesi tersebut diatas, tapi LEBIH banyak lagi yang hanya mengetahui sebagian dari proses diatas,
dan mengaku mengerti semuanya. Artikel ini hanya memfokuskan pada fase desain dan tidak akan membahas semua
masalah dalam urusan sound system.
Untuk yang ingin mempelajari sound system design lebih lanjut, silahkan check beberapa buku dibawah ini:
1. Sound system engineering 3rd edition – Don Davis.
2. Sound Systems: Design and Optimization – Bob McCarthy.
Sering beberapa pertanyaan dibawah ini terlontar:
1. untuk gereja ini, pakai speaker apa yah? Apakah A oke? Tapi B dikatakan Hi SPL dan C dikatakan sampain 30Hz.
2. masjid ini terlalu bergema, speaker apa yang cocok?
3. lapangan bola itu terlalu besar, butuh speaker dengan Hi SPL, dan banyak subwoofer, produk apa yah yang cocok?
Jawaban “awal” adalah BUKAN PRODUKNYA. Produk memang sesuatu yang pertama harus dipikirkan, tapi bukan yang
pertama di prioritaskan dalam desain sound system. Artikel ini dibagi menjadi beberapa part dan jawaban ini terbagi
pada part‐part yang berbeda pada artikel ini. Part satu akan memfokuskan pada macam‐macam desain sound system
dan parameter‐parameter diluar technical specification dari sebuah speaker, terutama menghadapi gema ruangan yang
panjang.
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Sebuah speaker adalah transducer, pengubah energi dari listrik menjadi mekanik menjadi akustik. Speaker akan
memproduksi suara dengan kencang tertentu dan range tertentu. Suara yang dihasilkan speaker secara langsung
terdengar oleh telinga adalah direct sound (suara langsung). Lebih lanjutnya, ada yang disebut reflected sound, yang
berarti pantulan‐pantulan ruangan. Reflections/pantulan‐pantulan suara ini sangat menentukan desain indoor sound
system.
Secara singkat/kulit‐kulitnya:
1. Mencari SPL ‐ arena/lapangan olahraga, clubbing.
Membutuhkan speaker yang tahan cuaca, dapat melempar suara pada jarak jauh dengan memproduksi SPL
(sound pressure level) yang memadai sesuai kebutuhan, namun desain sound system yang benar akan membuat semua
area penonton mempunyai suara yang sama, bukan hanya keras di satu bagian, atau ada beberapa bagian yang tidak
mempunyai cover high frequency.
2. Mencari Q – gereja yang besar, masjid besar, gymnasium.
Membutuhkan studi ruangan dan memperkirakan spesifikasi speaker tertntu yang akan dapat memfokuskan
suara ke daerah tertentu. Hal ini dibutuhkan sehingga suara tidak tersebar ke daerah‐daerah lain yang akan
meningkatkan pantulan‐pantulan ruangan. Ini akan menurunkan speech intelligibility (bersuara kencang tapi tidak dapat
di mengerti isinya).
3. Mencari Q dan SPL tinggi – paging system, pabrik.
Seperti halnya daerah industri yang sangat berisik atau sebagai system paging (untuk keamanan/pengumuman
jika ada kebakaran/bencana), dibutuhkan speaker yang mampu memfokuskan suara dan juga mencapai SPL tertentu.
Dengan mengetahui kondisi akustik dan kebutuhan/target akhir dari sebuah sound system, sebuah desain dapat
dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.
Sebelum lanjut, pembaca sangat disarankan untuk membaca artikel saya: “Seluk Beluk Frequency Response dari
Loudspeaker part 1‐3” sebelum lanjut. Part 3 membahas banyak mengenai sebuah speaker yang sangat flat akan
menjadi berantakan jika sound system tidak di desain dengan baik. Setelah membaca part 1‐3 tersebut, artikel ini akan
menjadi artikel tambahan/lanjutan yang menarik.
Mari kita lihat beberapa contoh dibawah ini.
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Contoh pertama adalah sebuah speaker dengan Q rendah yang
dipasang pada suatu tempat. Jelas biaya murah dan mudah untuk
diinstal, tapi tidak benar jika ruangan mempunyai banyak pantulan
(reverb time nya tinggi).
Contoh ke‐2 dan ke‐3 adalah sistem biasa yang sering kita jumpai.
Sistem ini bisa dibagi menjadi beberapa macam variasi, seperti:
1. center cluster
2. exploded cluster
3. L‐C‐R system
4. L‐R system
dan lain‐lain.
Sistem ini sering digunakan dan biasanya berhasil baik. Juga, jarak
lempar dekat (ke penonton terdekat) dan jarak lempar jauh (ke
penonton terjauh) mempunyai rasio kurang atau sama dengan 2.
Rasio diatas 2 bisa saja menjadi oke jika dispersi speaker /Q speaker
dipilih dengan benar.
Gambar ke‐4 adalah gambar distributed system. DImana ada speaker
di tengah penonton yang di delay relatif terhadap speaker yang
paling dekat dengan sumber suara. Ini sangat layak di jumpai pada
ruangan yang memanjang. Tiap posisi speaker bisa juga cluster, atau
exploded cluster, dan lain‐lain.
Gambar selanjutnya adalah ceiling distributed speaker. Kelemahan
system ini adalah image yang kurang. Delay time bisa saja di gunakan,
namun tetap tidak sebaik sistem2 diatas. Image adalah sesuatu yang
penting, yang sering disepelekan dimana banyak orang menaruh
speaker di belakang penonton menghadap ke panggung! Kondisi ini
akan membuat penonton melokalisasi suara yang datang nya dari
belakang namun visualisasi stage yang didepan. Masalah ini biasanya
disertai penurunan konsentrasi penonton terhadap acara yang
berlangsung. Image sangat penting untuk di pikirkan dalam sound
system desain juga untuk mengurangi echo dan feedback problem.
Gambar terakhir adalah contoh menggunakan column atau line array
speaker, steered electronically atau mechanically.
Semua desain ini mempunyai plus dan minus dan seharusnya
disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu, apakah yang sound system
designer cari dari macam‐macam desain tersebut? Apakah yang
sound system designer pikir?
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Beberapa hal pemikiran sound system design:
1. mengetahui target SPL yang diinginkan (mengetahui frequency response, sensitivity).
2. mengetahui kondisi ruangan, apakah membutuhkan speaker dengan Q tinggi atau Q rendah? (mengetahui Q/DI,
dispersi, beamwidth).
3. setelah dua hal diatas ditentukan, menentukan bagaimana untuk mendapatkan cover suara yang merata pada
frequency range yang luas di seluruh area penonton. Hal ini adalah menentukan desain dan penempatan speaker, juga
memperhatikan kelemahan dan keterbatasan lain‐lain (seperti kondisi struktur bangunan dimana speaker berat akan
digantung, dan lain‐lain).
Dari banyak hal, tiga hal diatas dapat dibilang hal minimum yang diperlukan untuk menentukan/mencari produk apa
yang dapat masuk ke kategori ini. Sejauh ini, inilah jawaban dari pertanyaan pada halaman dua dibawah. BUKAN
mencari produknya dulu, tapi menentukan desainnya dulu yang akan menghasilkan target yang diinginkan.
SPL adalah sound pressure level (alias parameter kencengnya suara), yang diukur dengan satuan desibel. Lalu apakah DI
(directivity index) atau Q? Artikel ini tidak akan menerangkan secara teknikal. Q dan DI adalah parameter yang sama,
namun dipresentasikan dengan satuan berbeda dimana DI = 10log [Q].
Kita tahu bahwa speaker mempunyai dispersi suara terhadap desain horn atau desain speaker itu sendiri. Biasa
ditentukan oleh dua angka, seperi 90˚x40˚ dimana angka pertama adalah penyebaran terhadap bidang horizontal dan
angka kedua terhadap bidang vertikal. Speaker dengan kemampuan memfokuskan suara terhadap bidang penyebaran
tertentu ini mempunyai grafik Q atau DI dimana makin tinggi angka Q/DI ini, berarti makin terfokus suaranya. Seperti
speaker dengan pola dispersi 60˚x20˚, atau lainnya.
Mari kita lihat gambar pada halaman selanjutnya, membandingkan contoh‐contoh speaker dengan macam‐macam Q
dan dengan cahaya ber‐macam‐macam Q juga.
Untuk di ketahui:
1. Q=1 atau DI=0dB berarti sumber suara tersebut meradiasikan suara kemana saja, seperti subwoofer yang digantung.
2. Q=2 atau DI=3dB adalah seperti subwoofer yang di taruh di tengah‐tengah lantai, sehingga suara menyebar seperti ½
bola.
3. Satu nomer Q/DI TIDAK berlaku pada semua frekuensi dalam sebuah produk speaker. Perlu diketahui bahwa Q adalah
satuan yang penting dalam desain sound system.
4. Dispersi 90˚ berarti pada sudut tersebut (45˚ ke kiri dan 45˚ ke kanan dari sumber suara), suara pada frekuensi
tertentu akan turun 6dB.

January 17th 2010 by YP Hadi Sumoro Kristianto

Page 5

Serba‐Serbi Spiker, Ampli dan Desain Sound System #1 2010

January 17th 2010 by YP Hadi Sumoro Kristianto

Page 6

Serba‐Serbi Spiker, Ampli dan Desain Sound System #1 2010
Jadi sekali lagi, untuk ruangan yang mempunyai gema panjang dimana lebih dari 3m pembicaraan tidak dapat
dimengerti (speech intelligibility sangat rendah tanpa sound system), ini bukan diselesaikan dengan menaruh speaker
dengan kekuatan SPL yang besar, namun harus mencari speaker dengan Q yang tepat dan dengan desain yang tepat
pula.
Mari kita lihat salah satu contoh mudah.
Ada ruangan dengan reverb time 4 detik (pada 500Hz, 1000Hz dan 2000Hz), dengan dimensi sekitar 10mx15mx6m
(volume = 900m3).
Misalnya akan ditaruh sebuah speaker JBL AM7212/66 (dispersinya 60˚x60˚) dan mempunyai grafik Q/DI sebagai berikut
(diambil dari website, January 2010).

Dengan menggunakan rumus dibawah ini, kita dapat memperdiksi % Articulation Loss, dimana angka 10% keatas
biasanya menunjukkan banyaknya konsonan yang “hilang” karena pengaruh ruangan. Hal ini akan menurunkan speech
intelligibility/jelasnya reproduksi suara dari speaker tersebut.

Rumus diatas menggunakan satuan imperial (feet), untuk metric, angka 656 seharusnya diganti dengan 200. Rumus ini
adalah rumus singkat speech intelligibility yang dapat menentukan jenis speaker apa yang akan kita gunakan.
T60 adalah reverb time.
D2 adalah jarak terjauh pendengar dari speaker tersebut.
V adalah volume ruangan.
Q adalah directivity factor dari speaker.
N adalah rasio dari jumlah total speaker dibagi speaker yang memberi direct sound terhadap area penonton.
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Menganggap kita akan menaruh 2 speaker ini satu didepan dan satunya di tengah penonton sekitar 7m dari speaker
depan (lihat halaman 4, gambar ke‐4), maka kita dapat memprediksi hasil akhir speech intelligibility. Dengan
memasukkan semua nomer ke rumus tersebut:
(2000Hz) %ALcons = (200 x 82 x 42 x 2) / (900 x 7.94) = 57%
(1000Hz) %ALcons = (200 x 82 x 42 x 2) / (900 x 6.3) = 72.2%
(500Hz) %ALcons = (200 x 82 x 42 x 2) / (900 x 2.5) = 182%
Dalam speech intelligiblilty tiga frekuensi utama yang berpengaruh terhadap kejelasan dari suatu pembicaraan adalah
500Hz, 1000Hz dan 2000Hz. Dalam hal bahasa Inggris, 1000Hz dan 2000Hz sangat berperan penting. Namun dalam
bahasa Indonesia (belum ada penelitian dalam hal ini), saya kira 500Hz juga sangat penting karena banyaknya huruf
hidup yang kita gunakan.
D2 diambil 8m, menganggap speaker sekitar 4m dari atas lantai dan butuh melempar suara sekitar 8m sebelum speaker
selanjutnya mengkover daerah penonton yang lebih belakang, angka N adalah 2 karena total speaker adalah 2 buah,
namun masing‐masing mempunyai daerah yang berbeda untuk di cover (dua dibagi satu). Jika ada tiga speaker total,
dan masing‐masing speaker meng‐cover daerah lain2, maka angka N adalah 3. Angka Q diatas di cari menggunakan DI =
10log Q dan melihat grafik pada halaman 7 (saya membaca angka DI dan menghitung Q nya dengan kalkulator karena
grafiknya tidak jelas menunjukkan angka Q nya).
Hasil diatas menunjukkan bahwa speaker ini akan gagal memberi speech intelligibility yang baik karena persentasi
konsonan yang hilang terlalu tinggi.
Bagaimana kalau kita memilih speaker Community SLS960 (65˚ x 50˚)?

(2000Hz) %ALcons = (200 x 82 x 42 x 2) / (900 x 22) = 20.7%
(1000Hz) %ALcons = (200 x 82 x 42 x 2) / (900 x 15) = 30.3%
(500Hz) %ALcons = (200 x 82 x 42 x 2) / (900 x 11) = 41.4%
Melihat prediksi angka %AlCons diatas, jelas SLS960 akan memberi speech intelligibility lebih tinggi dibandingkan JBL
AM9212/66, namun angka‐angka tersebut (terutama 1000 dan 2000Hz) masih diatas 15%, jelas kondisi ini akan
membuat speaker masih susah di mengerti. Ini juga seharusnya dilihat apakah kondisi gema/reverb time 4 detik ini pada
kondisi kosong atau penuh? Apakah tempat duduk nya keras atau empuk? Semua ini akan menjadi perhitungan yang
lain lagi.
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Proses perhitungan diatas adalah proses perhitungan kecil dalam mendesain sound system untuk tempat yang
mempunyai gema/reverb time tinggi. Saya tidak akan menyelesaikan perhitungan ini, tapi hanya menunjukkan saja
prosesnya. Secara rata‐rata, Q dari JBL AM7212/66 dan SLS960 tertera pada spec sheet nya:
JBL AM7212/66

Directivity Factor (Q)

: 13.5

Directivity Index (DI)

: 11.4 dB

Community SLS960:
Axial Q/ DI: 23.6 / 13.7, 630Hz – 16kHz.
Ini juga menunjukkan bahwa speaker dengan dispersi yang hampir sama, belum tentu mempunyai Q yang sama. Belum
juga kualitas reproduksi dan kemampuan power outputnya.
Lalu, bagaimana dengan distributed system?
Banyak orang menggunakan speaker2 kecil yang di distribusi pada dinding samping tiap beberapa meter, dan diberi
delay dengan baik. Desain ini jelas akan berhasil JIKA jarak speaker ke pendengar terjauh (yang duduk di tengah
ruangan) tidak berada diatas critical distance. Critical distance adalah jarak dimana direct sound mulai “ditelan” oleh
pantulan‐pantulan suara pada ruangan tersebut. Dengan ini, lebar ruangan jelas akan menjadi masalah jika terlalu lebar.

Bagaimana mengatasi cara ini? Sekali lagi, dengan menggunakan speaker dengan Q yang tinggi untuk dapat
memfokuskan suara dengan baik. Speaker kecil rata‐rata mempunyai Q yang rendah, yang menyebarkan suara ke mana‐
mana.
Pada akhirnya, kita berbicara $$$$$$$$$!!! Anggap lah 10x speaker kecil yang disebar bisa memberi kualitas reproduksi
suara baik, namun jika kita menghadapi kondisi akustik yang menantang (seperti reverb time diatas 2s), speaker
tersebut harus di “upgrade” menjadi speaker dengan Q tinggi. Hal ini akan meningkatkan budget sound system. Disinilah
kompromi dimana akustik ruangan dan sound system terjadi.
Sejauh ini, diharapkan pembaca mulai mengerti dimana kondisi akustik (fisika) sangat berpengaruh terhadap desain
sound system (yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan produk akhir).
Dalam artikel publikasi HadiSumoro.com, ada artikel pendukung untuk bacaan ini, yaitu 3Times.pdf, yang di tulis oleh
seorang konsultan di Amerika bernama Jim Brown. Dia menekankan banyak mengenai desain sound system yang baik
terhadap kondisi ruangan. Judul artikelnya adalah: “Why Churches Buy Three Sound Systems and How you Can Buy Only
One”. Sebuah artikel yang sangat menarik dan saya sarankan pembaca membaca ini sebelum lanjut ke part 2. Part dua
akan membahas mengenai penentuan amplifier terhadap sebuah speaker.
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Tentu artikel ini dapat dikembangkan menjadi topik‐topik yang lebih luas seperti menyetir subwoofers untuk
mendapatkan low frequency yang “nendang” di kondisi akustik jelek, penggunaan line array dan sebagainya. Artikel ini
berhenti sampai sini untuk menyampaikan pesan bahwa desain sound system sangat penting sebelum menyebutkan
sebuah nama produk yang akan dipakai.
Jika anda berhadapan dengan ruangan dengan kondisi akustik yang susah, sangat disarankan untuk mengkontak
Acoustical Consultant atau Sound System Designer.
Mohon maaf jika ada kesalahan perhitungan atau jika ada info yang tidak akurat.
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