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Gambar 2-1. Piranti elektronika untuk sistem tata suara 

 

 

Tata suara adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau 
bunyi pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rekaman dan lain lain. 
Tata suara memainkan peranan penting dalam suatu pertunjukan 
langsung dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari tata panggung 
dan bahkan acara pertunjukan itu sendiri. Tata suara erat kaitannya 
dengan pengaturan penguatan suara agar bisa terdengar keras tanpa 
mengabaikan kualitas  suara-suara yang dikuatkan. Pengaturan tersebut 
meliputi pengaturan mikropon-mikropon, kabel-kabel, prosesor dan efek 
suara, serta pengaturan konsul mixer, juga audio power amplifier dan 
speaker-speakernya secara keseluruhan ditunjukkan dalam gambar 2.1. 

2.1. Perilaku Suara di Dalam Ruangan (Akustik Ruangan) 
Pada kasus awal pengamatan di luar ruangan, jika dimiliki 

kombinasi mikropon / amplifier / loudspeaker dalam ruang yang sama 
dan secara berangsur-angsur penguatan amplifier mengeraskan suara  
sampai mendekati titik batas  umpan balik. Frekuensi respon kelistrikan 
berubah dengan penguatan berubah. Ini dinamakan gain bandwidth 
product yaitu hasil kali besar bandwidth dan penguatan tetap, sehingga 
bila penguatan diturunkan respon frekuensi bertambah dan sebaliknya .  
Akibatnya  mempengaruhi jalur umpan balik akustik antara loudspeaker 
dan mikropon. Sebagaimana orang berbicara dengan mikropon, 
mikropon mendengar tidak hanya langsung dari suara pembicara, namun 
juga gema yang dihasilkan oleh loudspeaker dengan baik.  

 

BAB 2 
 

 

SISTEM SUARA 
 



Sri Waluyanti dkk                                                                                          TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

  DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                                   49 

 

  Tujuan menggunakan loudspeaker dan mikropon kualitas tinggi 
karakteristik respon rata, dan penyamaan  sistem suara rata diseluruh 
titik potensial  umpan balik,   diharapkan bahwa  lintasan  datar pada 
pendistribusian mencakup frekuensi audio yang dapat didengarkan. 
Diharapkan keluaran rata-rata dalam cara  demikian,  tingkatan yang 
dihasilkan oleh loudspeaker yang mencapai mikropon tak pernah  lebih 
besar dari yang dihasilkan pembicara tanpa mengakibatkan osilasi 
berkelanjutan. Dalam kata lain, asumsikan bahwa penguatan ekstra yang 
diberikan oleh semua spike umpan balik positip dikeluarkan seimbang   
berupa rugi-rugi  yang dikarenakan semua umpan balik negatip. 
 Kriteria Borner untuk optimalisasi sistem secara geometri 
ditunjukan berikut, mikropon didekatkan pada pembicara sehingga  yang 
banyak didengar mikropon adalah suara langsung pembiacara.    
Pengeras suara cukup jauh,  menjadi baik terhadap pantulan  
loudspeaker, sehingga suara langsung dari loudspeaker tidak menjadi 
faktor  pemicu terjadinya sistem umpan balik. Asumsikan  bahwa 
pendengar juga dalam bidang pantul loudspeaker, ini memungkinkan 
bahwa tingkatan suara dalam area pendengaran dengan pengaturan 
sistem on tidak dapat menjadi lebih besar dari pada   pembicara tanpa 
bantuan. Dalam hal ini posisi mikropon dengan pengaturan sistem 
kondisi off.   Dengan menggunakan sistem delta konsep Borner, situasi 
pada hubungan penguatan maksimum delta adalah satu. (Delta 
didefinisikan sebagai perbedaan decibel antara tingkatan suara pada 
sistem mikropon pada saat sistem off dan tingkat area audience pada 
saat sistem on (gambar 2-2). 
 Meskipun telah diuraikan sebagai kondisi potensi penguatan 
sistem maksimum, dalam prakteknya kemungkinan delta dapat 
mencapai lebih besar dari pada satu.  Misal, jika mikropon digunakan 
langsung dapat  memdiskriminasi terhadap bidang pantul dan 
memungkinkan penguatan sistim lain  3 sampai 4 dB. Kemungkinan lain 
adalah tempat pendengar dalam bidang langsung dari loudspeaker, 
memungkinkan adanya penambahan penguatan sistem. Jika tingkat 
bidang pantul dalam area performansi lebih rendah dari pada area 
pendengaran, dihasilkan tambahan penguatan sistem. Situasi ini 
diuraikan Borner sebagai konstanta ruangan dalam area mikropon 
berbeda dari area tempat duduk.  Hasil serupa mungkin dinotasikan 
dalam ruang yang mempunyai area lantai yang lebih luas, langit-langit 
relatip rendah dan substansi penyerap suara. Dalam ruang demikian, 
suara dari titik sumber cenderung berkurang menuju DC dengan 
kecepatan 2 atau 3 dB untuk setiap penggandaan jarak. Cara lain, 
menambah penguatan dengan menekan secara listrik umpan balik 
positip pada frekuensi individual dengan filter lebar band yang sangat 
sempit. 
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Gambar 2-2. Tata suara ruangan www.jbl.com 

Jika satu kanal dapat mendapatkan semua energy  frekuensi umpan 
balik negatip, penguatan sistem potensial secara teori menjadi tak 
hingga. Sayangnya, jalur umpan balik akustik tidak cukup stabil untuk 
mengijinkan ke tingkat ini dari  penyamaan band sempit. Dalam situasi 
lain, pengaturan penguatan dicapai pada saat terjadi osilasi 
berkelanjutan.   Sistem tidak dapat dioperasikan secara memuaskan  
pada suatu titik di bawah osilasi karena tidak sesuai respon filter  comb 
dan timbul ringing disebabkan oleh puncak umpan balik positip. Untuk 
kembali ke respon frekuensi datar dan bebas ringing yang terdengar, 
biasanya direkomendasikan sistem diekualisasi secara tepat, sistem 
dioperasikan 6 dB di bawah titik penguatan maksimum.    Bahkan  
secara rinci sistem disetel menggunakan filter bandsempit dioperasikan  
pada penguatan lebih besar dari pada 3 dB dibawah osilasi 
berkelanjutan. 

2.2. Kalkusasi Bidang Suara Untuk Ruang Kecil 
Pertimbangan ruang yang ditunjukkan gambar 2-3. ini merupakan ruang 
pertemuan kecil  tipikal atau ruang kelas yang mempunyai volume 
kurang dari 80 m3. Rerata koefisien penyerapan adalah 0,2. Luas 
permukaan total adalah 112 m2.  Oleh karena itu ruang tetap adalah 28 
m2. Sehinga jarak kritis dengan pembicara (indeks nomimal keterarahan 
adalah 3 dB). Dalam contoh diberikan DC untuk sumber yang 
mempunyai indeks keterarahan 3 dB adalah 1 meter. Gambar juga 
menunjukkan hubungan geometris dengan pembicara, pendengar, 
mikropon dan loudspeaker diletakkan pada dinding sederhana yang 
mempunyai indeks keterarahan 6 dB sepanjang sumbu pendengar. 
Mikropon diasumsikan omdirectional.  
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Langkah 1 Perhitungan hubungan tingkat suara yang dihasilkan  
mikropon pembicara dan pendengar 

Dimulai dengan sound sistem off. Meskipun perhitungan dapat 
diselesaikan hanya  menggunakan tingkat relatip, sisipkan angka tipikal 
untuk mendapatkan   proses yang lebih baik. Miktopon 0,6 meter dari 
pembicara dan pada jarak ini, suara langsung yang dihasilkan pada 
tingkat sekitar 70 dB. Karena hanya DC untuk pembicara tanpa bantuan  
1 meter, jarak mikropon 0,6 meter berada pada zona transisi  antara 
bidang langsung dan bidang pantul pembiacara. Dengan mengacu pada 
gambar 2-4, kombinasikan tingkat suara dari bidang pantul dan bidang 
langsung pada jarak 0,6 meter harus menjadi sekitar  1 dB lebih besar 
dari pada bidang langsung sendiri. Oleh karena itu,  diasumsikan tingkat 
70 dB hanya untuk bidang langsung, tingkat suara total pada mikropon 
harus menjadi 71 dB.  Berikutnya gunakan prosedur serupa untuk 
menghitung tingkat suara pada posisi pendengar yang dihasilkan oleh 
pembiacara tanpa bantuan.  

Pendengar pada lokasi  4,2 meter dari pembicara, 3 kali  lebih 
dari  jarak kritis  1 meter dan oleh karena itu sebaik bidang pantul 
pembicara. Kita tahu bahwa tingkat suara dimana saja dalam bidang 
pantul adalah sama dengan yang dihasilkan oleh bidang langsung 
sendiri pada jarak kritis. Jika tingkatan yang dihasilkan  oleh suara 
langsung adalah 70 dB pada jarak 0,6 meter ini harus menjadi 4,6 dB 
lebih rendah dari jarak 1 meter, atau 65,4 dB. Oleh karena itu tingkat 
suara yang dihasilkan oleh pembicara tanpa bantuan, pada posisi 
pendengar 65,4 dB.  

Pada titik ini, pertimbangkan dua hal tentang proses penggunaan. 
Pertama definisi jarak kritis menyiratkan bahwa tingkat suara  diukur 
dengan mikropon timbul acak (misal dipilih sistem mikropon  tak 
langsung sehingga yang akan terdengar bidang suara yang sama seperti 
yang ditunjukkan dalam perhitungan). Kedua bekerja dengan pecahan 
decibel untuk menghindari kebingungan, namun penting untuk 
mengingat bahwa batas kepercayaan dari persamaan tidak luas sampai 
beberapa decibel, dan  jawaban harus diselesaikan pada akhir 
perhitungan. 
 
Langkah 2  : Bidang suara yang dihasilkan oleh loudspeaker sendiri  
Asumsikan bahwa sinyal test suara yang dihasilkan pada mikropon 
adalah 71 dB sama dengan asumsi sebelumnya. Loudspeaker 
ditempatkan pada perpotongan dari dinding dan langit-langit. Indeks 
pengarahan asumsikan menjadi 6 dB. Dalam ruangan jarak kritis untuk 
loudspeaker adalah 1,4 meter. Ini hampir sama seperti jarak dari 
loudspeaker kemikropon. Karena mikropon ditempatkan pada jarak kritis 
loudspeaker, dan karena telah diasumsikan tingkatan untuk suara total  
pada titik ini adalah 71 dB, bidang langsung pada mikropon harus sama 
dengan 71 dB dikurangi 3 dB atau 68 dB.   
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Gambar 2-3. Perhitungan Penguatan Sound 

Sistem Dalam Ruang www.jbl.com 
 

Pendengar 4,8 meter 
dari loudspeaker (3 kali 
lebih dari jarak kritis) 
dan oleh karena itu baik 
dalam bidang pantuldari 
loudspeaker. Kita tahu 
bahwa tingkatan dalam 
bidang pantul harus 
sama dengan tingkat 
bidang langsung  sendiri 
pada jarak kritis. Level 
suara pada posisi 
pendengar yang 
dihasilkan  loudspeaker 
harus 68 dB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 3 Pertimbangkan Penguatan Akustik Potensial   

Karena bebas menyediakan contoh untuk  menghadirkan kondisi 
penguatan teoritis maksimum untuk sistem penyamaan secara tepat, 
dapat digunakan gambaran yang sama untuk menghitung perbedaan 
tingkat pada posisi pendengar antara pembicara tanpa bantuan dan  
pembicara dengan sistem pada konidis on. Dari perhitungan sebelumnya 
bahwa pembicara tanpa bantuan menghasilkan tingkatan pada posisi 
pendengar 65,4 dB. Juga telah dihitung bahwa tingkat yang dihasilkan 
oleh loudspeaker pada posisi pendengar adalah 68 dB. Penguatan 
akustik dari sistem untuk pengaturan khusus dari kondisi harus berbeda 
antara 2 atau 2,6 dB.   

 
Catatan : bahwa penguatan sistem akustik tergantung pada jarak dari 
mikropon ke pembicara. Konsep yang lebih umum adalah dari sistem delta. 
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Gambar 2-4. Grafik tingkat tekanan suara 

dengan jarak (www.jbl.com) 

Sesuai dengan paparan Borner, secara teori D maksimum  dari sistem 
penyamaannya tepat 1. Dalam contoh D bekerja pada – 3 dB mengapa 

?. Borner menekankan 
bahwa penguatan sistem 
maksimum mikropon harus 
menjadi bidang langsung 
dari pembicara dan bidang 
pantul dari loudspeaker. 
Namun dalam contoh, 
mikropon tidak cukup 
hanya dalam bidang 
langsung dari pembicara 
dan ditempat kan pada 
jarak kritis dari loud 
speaker. Untuk mencapai 
penguatan lebih besar, 
dapat dengan 
memindahkan mikropon 

pada jarak 0,3 meter dari pembicara dan mengguna kan loudspeaker 
direksional. Ini dapat menghasil kan penamba han 3 dB dalam D dan 
penguatan    akustik potensial pada posisi pendengar sekitar 9 dB.  

Dalam prakteknya, tidak dapat mengoperasikan sistem pada titik 
dibawah umpan balik berkelanjutan. Jika sistem dimodifikasi seperti 
uraian di atas parkteknya penguatan hanya sekitar 3 dB. Kalkulasi 
membuktikan dengan apa yang telah diperkirakan : dalam ruangan kecil 
dimana pembicara tanpa bantuan sistem dapat secara mudah 
menghasilkan tingkatan 65 dB  di seluruh ruang, sound sistemtidak 
diperlukan dan tidak ada keuntungan praktis.  

2.3. Kalkulasi untuk Ruangan Ukuran Menengah 
Pertimbangkan yang lebih khas situasi  sound sistem digunakan 

dalam ruangan lebih besar dan mikropon yang digunakan jenis 
direksional.   Gambar 2-5 dan 2-6 menunjukan ruangan yang memiliki 
volume 918 m3, dengan luas permukaan total sekitar 630 m2 dan a = 
0.15.  

Langkah pertama menghitung konstanta ruangan dan dikerjakan 
dengan baik untuk menguji distribusi sebenarnya dari penyerapan bahan 
dalam ruangan. Konstanta ruangan dirumuskan R = Sa/(1-a) 

Asumsikan bahwa persamaan sungguh-sungguh bekerja dan konstanta 
ruangan sekitar 110 m2. 
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Gambar 2-5. Tata suara diruangan menengah 

(www.jbl.com) 

 

Gambar 2-6. Penghitungan penguatan pada 

ruangan menengah (www.jbl.com) 

Langkah berikutnya menghitung jarak kritis untuk pembicara dan 
loudspeaker. Karena loudspeaker tidak memiliki pola radiasi yang 
seragam, maka harus 
menghitung jarak kritis 
pada sudut tertentu. 
Gambar 2-6.  
menunjukkan jarak 
meliputi dan hubungan 
geometris antara 
pembicara, mikropon, 
louspeaker dan 
pendengar.     

Dalam cakupan 
frekuensi tertentu, 
loudspeaker dapat 
diasumsikan mempunyai 
indek pengarahan 
sepanjang sumbu primer adalah 9 dB. Dari gambar 2-6 diperoleh 
hubungan jarak kritis dari 4,2 meter. Index pengarahan loudspeaker 
pada sudut vertical 60o diasumsikan menjadi -3 dB, dengan jarak kritis 1 
meter. Pembicara tanpa bantuan sistem mempunyai indek pengarahan 3 
dB dan jarak kritis harus  menjadi 2 meter.  

Langkah berikutnya menghitung penguatan sistem untuk 
menemukan perbedaan tingkat yang dihasilkan pembicara tanpa 
bantuan sistem pada posisi pendengar, sebagai perbandingan dengan 

posisi mikropon. Dalam 
contoh ini pendengar  12 
meter dari pembicara dan 
mikropon 0,6 meter. Jarak 
kritis pembicara 2 meter 
lebih dari 3 kali jarak 
mikropon. Oleh karena itu 
mikropon sebaiknya 
dalam bidang langsung 
pembicara. Pendengar 
dapat 3 kali lebih jarak 
kritis dan sebaiknya 
dalam bidang pantul  

pembicara tanpa bantuan sistem. Pengaturan tingkat yang dihasilkan 
oleh pembicara tanpa bantuan sistem pada 70 dB untuk jarak 0,6 meter, 
dapat dihitung bidang langsung DC harus 60 dB dan karena bidang 
pantul harus juga sama dengan 60 dB, tingkat yang dihasilkan oleh 
pembicara tanpa bantuan sistem pada posisi pendengar adalah 60 dB. 
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Gambar 2-7. Grafik indek fungsi  jarak terhadap 

faktor suara langsung www.jbl.com 

Langkah ketiga  membuat perhitungan serupa untuk loudspeaker 
sendiri. Lokasi pendengar pada sumbu utama loudspeaker dan lebih dari 
pada 3 kali jarak kritis yaitu 4,2 meter. Mikropon ditempatkan dengan 
sudut 60o dari sumbu utama loudspeaker dan juga 3 kali lebih jarak kritis 
(pada sudut ini ) 1 meter. Kedua pendengar dan mikropon ditempatkan 
dalam bidang pantul dari loudspeaker.  

Jika tingkat suara yang dihasikan oleh loudspeaker pada mikropon 
dapat tidak lebih besar dari 70 dB (sama tingkatannya dengan 
pembicara) kemudian tingkat yang dihasilkan oleh loudspeaker pada 
posisi pendengar 
harus juga menjadi 
70 dB, karena 
keduanya dalam 
bidang pantul.  
Hubungan ini telah 
ditetapkan bahwa 
tingkat suara yang 
dihasilkan pada 
posisi pendengar 60 
dB dengan sound 
sistem tak aktif dan 
70 dB dengan sound 
sistem aktif atau 
potensi penguatan 
maksimum 10 dB. 
Memungkinkan 
dalam ruang utama 6 
dB sistem disamakan 
dengan baik, 
penguatan pada posisi pendengar 4 dB masih realistis, sound sistem 
dapat dikatakan memberikan sedikit namun penambahan tingkat suara 
dapat jelas.    

Bagaimanapun, semua kalkulasi terdahulu mempunyai asumsi 
bahwa mikropon berupa satu unit omnidirectional. Apa yang terjadi jika 
mikropon diganti dengan mikropon directional. Gambar 2-7 menunjukkan 
tambahan hubungan geometris yang diperlukan untuk perhitungan 
penambahan penguatan yang dihasilkan oleh mikropon directional.  

Catatan : jarak dari pembicara diasumsikan ditempatkan sepanjang sumbu 
utama dari mikropon. Loudspeaker ditempatkan 5,4 meter dari mikropon dengan 
sudut 75

o
 dari sumbu utama.  

 

Gambar 2-8.  menunjukkan pola kardoid pada umumnya untuk mikropon 
direksional. Indeks pengarahan dari mikropon demikian sepanjang 
sumbu utama sekitar 5 dB. Karena pembicara ditempatkan pada sumbu 
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Gambar 2-8. Karakteristik mikropon cardioids (www.jbl.com) 

utama dari pembicara, ini mendengar sinyalnya 5 dB lebih keras dari 
pada bidang pantul yang terjadi secara acak. Dalam teori ini potensi 
penguatan sistem dengan faktor 5 dB.    

Namun juga harus mempertimbangkan  karateristik pengarahan 
mikropon kaitannya dengan loudspeaker. JIka indeks pengarahan 
mikropon pada sudut 0o adalah 5 dB, ktub pola menunjukkan bahwa 
indeks pengarahan ini 75o hrusnya sekitar 3 dB. Ini menyatakan bahwa 
sesungguhnya loudspeaker berada 75o terhadap sumbu utama 
mikropon, ini masih menyediakan pembeda  3 dB sesuai suara langsung 
dari loudspeaker.  

Telah diketahui indeks pengarahan loudspeaker adalah – 3 dB 
sepanjang sumbu antara loudpsekaer dan mikropon. Juga telah 
diketahui bahwa indeks pengarahan mikropon sepanjang sumbu 
adalah +3 dB. Oleh karena itu kombinasi indeks pengarahan 
sepanjang sumbu ini harus menjadi 0 dB dan dapat diperoleh 
ekuivalen jarak kritis dari gambar 2-6.  

Jarak kritis dikombinasi loudspeaker dan mikropon sepanjang 
sumbu yang sama kira-kira 1,3 meter. Karena jarak antara keduanya 
adalah lebih dari pada 3 kali gambar ini, mikropon masih berada 
dalam bidang pantul dari loudspeaker. Dengan menggunakan 
loudspeaker direksional akan memungkinkan penambahan potensi 
penguatan sistem sebelum terjadi umpan balik kira-kira 5 dB. (Dalam 
prakteknya lebih kecil dari pada 3 atau 4 dB dari penambahan 
penguatan yang dapat dicapai). 
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Gambar 2-9. Ukuran ruang ceramah moderat www.jbl.com 

    2.4. Perhitungan Distribusi Sistem Loudspeaker 

Gambar 2-9 menunjukkan ruang pertemuan ukuran moderat atau 
ruang kuliah. Volume 485 m2 , luas permukaan sekitar 440 m2 dan 0,2 
berupa ruang kosong. Untuk pembicara tanpa bantuan sistem dalam 
ruang kosong R adalah 110 m2. Bagaimanapun, bila ruang penuh 
diduduki meningkat 0,4 dan berkaitan dengan konstanta ruangan 
adalah 293 m2 .  Perhitungan jarak kritis pembicara tanpa bantuan 
sistem  (indeks pengarahan 3 dB) menjadi 2 meter dalam ruang 
kosong dan 3,4 meter bila ruang penuh. 

Ruang diberi sound sistem dengan diagram seperti gambar 6-9. 
Empat puluh pengeras suara dipasang menjulang dilangit-langit pada 
1.5 meter  memusat untuk memberikan member pola yang lembut 
tumpang tindih pada area 4 kHz. Memenuhi variasi tingkatan 
pendengaran  2 atau 3 dB  sampai keseluruhan area lantai.  

Biasanya definisi jarak kritis dan perbandingan langsung terhadap 
pantulan rancu untuk jenis susunan loudspeaker ini. Oleh karena itu 
dibahas hanya potensi penguatan akustik dan kerancuan dapat 
diabaikan.  Telah dinyatakan bahwa susunan pengeras suara 
diletakkan menurun secara seragam melintang, suara menyelimuti  
ruangan.  Direksional relatip dan komponen temporal dari bidang 
suara tidak termasuk perhitungan penguatan. Mikropon 
omniddirectional yang ditempatkan 0,6 meter dari pembicara, kurang 
dari 1/3 Dc.   Seberapa banyak orang yang hadir tidak 
dipermasahkan, mikropon berada dalam bidang langsung pembicara.  
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Gambar 2-10. Tata suara di ruang ceramah menengah (www.jbl.com) 

Pendengar terjauh adalah 9 meter dari pembicara, lebih dari pada 
3 kali Dc bila ruangan penuh. Jika pembicara tanpa bantuan sistem 
menghasilkan suara 70 dB apa mikropon dengan sistem aktif, 
kemudian tingkatan maksimum adalah 70 dB dibagian manapun 
dalam ruang itu.   

Dari perhitungan jarak kritis, bisa dilihat bahwa pembicara tanpa 
bantuan sistem akan menghasilan tingkatan suara pada pendengar 
59 dB didalam suatu ruang kosong dan sekitar 55 dB dengan penuh 
hadirin. Untuk bekerja dengan delta – 6 dB, penguatan akustik 
diperhitungkan pada posisi pendengar sekitar 5 dB dalam ruang 
kosong dan sekitar 9 dB pada saat ruangan penuh.  

Dapatkah kita mendapatkan penguatan lebih dengan mematikan 
pengeras suara yang secara langsung dari mikropon? bukan dari 
yang lain. Loudspekaer bersama-sama menghasilkan bidang suara  
pada tingkat pendengaran yang seragam.   Akibatnya kontribusi dari 
tiap loudspeaker relatip kecil. Bagaimanapun dengan mematikan 
semua loudspeaker dalam  performansi area dan kecakupan hanya 
pada penonton (audience), kemungkinan peningkatan penguatan 
sistem dapat direalisir.  

Misal setiap laudspeaker diasumsikan mempunyai indeks 
pengarahan dalam frekuensi pembicaraan +6dB pada 0o, +3 dB pada 
45o dan 0 dB pada 60o. Digunakan hanya 25 pengeras suara di atas 
pendengar  dan matikan 15 loudspeaker yang ada didepan ruang. 
Secara teori penambahan potensi penguatan hanya 1 dB dengan 
pendengar tunggal atau 2 dB bila diisi pendengar.   Sekalipun itu 
dijadikan pertimbangan kemungkinan kebanyakan suara langsung 
akan diserap oleh pendengar, ini tidak dikehendaki jika penambahan 
penguatan menjadi lebih besar dari pada 3 dB.    

Diperlukan kalkulasi untuk mencapai keputusan ini,  
membosankan namun tidak sulit. Konstribusi relatip suara langsung  
dari setiap loudspeaker pada lokasi mikropon dan pendengar dihitung 
dari pengetahuan kutub pola dan jarak. Dengan pengaturan keluaran 
akustik setiap loudspeaker yang acak-acakan, ini memungkinkan 
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untuk menaksir tingkat suara yang dihasilkan seluruh ruang biasanya 
karena suara yang dipantulkan dan ditambah suara langsung semu 
yang dipantulkan.   

2.5. Penguatan Sistem Versus Respon Frekuensi 
Dalam sound sistem kebanyakan alasan utama untuk  

kekawatiran masalah penguatan sistem adalah meyakinkan bahwa 
suara pembicara dapat dikuatkan cukup mencapai tingkat 
pendengaran dengan nyaman disemua bagian dari area duduk. Oleh 
karena itu besarnya penguatan pada band frekuensi sangat penting 
untuk diperhitungkan terutama pada kontribusi  kejelasan pidato 
daerah antara 500 hingga 4000 Hz.  

Respon frekuensi sistem di bawah 500 Hz dapat  secara 
berangsung-angsur ditangguhkan atau dilemahkan, tanpa 
menurunkan kualitas suara secara serius. Suara sistem di atas 4000 
Hz cenderung dijaga dalam kaitannya peningkatan penyerapan suara 
akustik secara keseluruhan. Pada frekuensi yang sangat tinggi, 
kebanyakan lingkungan dapat menyerap dan kontribusi udara dalam 
penyerapan akustik dapat diperhitungkan  dan sistem loudspeaker 
cenderung menjadi direksional. Faktor-faktor ini biasanya tidak 
diperhitungkan berkaitan adanya  umpan balik frekuensi di atas 2500 
Hz.  

Untuk meyakinkan bahwa sistem penguatan suara akan berhasil 
menguatkan pidato, merupakan suatu gagasan yang baik untuk 
membuat perhitungan penguatan sekurang-kurangnya pada dua band 
frekuensi.  Dalam sistem dirancang dengan baik, jika perhitungan 
dipusatkan pada daerah 1 kHz dan 4 kHz.  

Bagaimanapun, daerah di bawah 500 Hz tidak dapat diabaikan. 
Konstanta ruangan dan direktivitas sistem loudspeaker dan mikropon 
akan diperiksa dalam cakupan 200 sampai 500 Hz untuk meyakinkan 
bahwa tidak ada deviasi substansi dari perhitungan pada 1 dan 4 kHz. 
Jika ruangan mempunyai penyerapan sangat kecil di bawah 1 kHz 
dan jika sistem loudspeaker menjadi non diresksional pada daerah ini, 
menjadikan tidak mungkin sistem untuk mencapai penguatan yang 
memuaskan tanpa  pelemahan pada daerah bass. Akibatnya sistem 
terlalu umum memberikan kepuasan untuk kejelasan pidato, namun 
menyerupai suara telepon yang diperbesar. 

 
2.6. Penyamaan Penguatan dalam Ruangan 

Kompleksitas analisa sistem penguatan dalam ruangan dan  
diperlukan perhitungan pelamahan suara secara teliti disepanjang 
jalur dari salah satu pembicara atau loudspeaker.  Jika mencoba 
menetapkan persamaan umum sistem penguatan,  ini merupakan 
tugas yang sangat sulit, khususnya kasus dimana mikropon berada 
dalam bidang langsung pembicara dan kedua pembicara dan 
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pendengar berada dalam bidang pantulan loudspeaker, kemudian 
penyamaan sistem  sangat disederhanakan.  
Pertimbangkan sistem dalam ruangan yang demikian, pertama 
dengan mengatur sistem off seperti ditunjukkan gambar 6-11. Jika 
pembicara menghasikan tingkat L pada mikropon, kemudian tingkat 
yang dihasilkan pada pendengar gambar 6-10.  

2.7. Acuan Manual Perancangan Sound Sistem 

Tingkatan pada pendengar = L-20 log (Dct / Ds), dimana Dct 
adalah jarak kritis dari pembicara. Dibuat asumsi bahwa tingkatan 
yang didengar seluruhnya dari bidang pantul pembicara dan 
tingkatannya sama dengan berbanding kuadrat terbalik dengan Dct.   
 

Sekarang sistem diatur on, dan penguatan ditingkatkan sampai 
loudspeakaer menghasilkan tingkat L pada mikropon. Pada saat yang 
sama loudspeaker akan menghasilkan tingkat L pada pendengar, 
karena kedua mikropon an loudspeaker dalam bidang pantul. 

 
Kurangkan tingkat pada pendengar antara sistem on dan off, 

diperoleh 
Perbedaan  = L – [L-20log (Dct/Ds)] 
atau Penguatan = 20 log Dct – log Ds 
 
Akhirnya tambahkan 6 dB sebagai faktor keamanan sehingga 
penguatan  = 20 log Dct - log Ds -  6. 
 
Catatan : 
Ada beberapa sistem yang mikroponnya ditempatkan pada zona transisi 
antara bidang langsung pembicara dan pantul, atau pendengar berada dalam 
daerah transisi antara bidang pembicara dan pantul. Dalam kasus ini lebih 
diperumit dengan penyamaan kedepan tidak diterapkan, dan perancang 
harus menganalisis sistem pada kondisi on dan off, lebih bagusnya lagi 
melalui tiga langkah contoh berikut.  

 
2.8. Mengukur Penguatan Sound Sistem 

Pengukuran penguatan sound sistem dalam suatu bidang 
biasanya dikerjakan melalui band frekuensi tunggal. Ini secara normal 
dispesifikasi bahwa penguatan sistem akan diukur meliputi jalur 
beberapa oktaf berpusat pada 1 kHz. Teknik umum lain adalah 
menggunakan noise pink yang kemudian diukur   dengan skala. 
Spesifikasi tipikal untuk penguatan sound sistem   sebagai berikut : 

 
Sistem On, Menggunakan mikropon podium pada posisi normal. 
Speaker kecil akan ditempatkan pada posisi on di suatu tempat untuk 
mensimulasikan seseorang berbicara sekitar 0,6 meter dari mikropon.   
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Gambar 2-11. Kondisi perhitungan penguatan 

untuk  sistem aktif (www.jbl.com) 

Respon dari pengujian loudspeaker akan  menghasilkan respon 
frekuensi datar meliputi cakupan dari 250 sampai 4 kHz. 

Sistem Off, Sistem diatur pada posisi off, pengujian loudspeaker  
dikendalikan dengan sinyal noise pink untuk menghasilkan tingkat 
suara sekitar 80 dB(A) pada sistem mikropon. Tingkat ini diukur 
dengan meter presisi pengukur tingkat suara, dengan menggunakan 
skala A, mikropon untuk sound sistem segera  ditempatkan di 
sebelahnya. 

Setelah mencatat tingkat suara pada mikropon sistem dengan sound 
sistem off, sound sistem diatur kembali ke posisi on dan penguatan 
ditingkatkan pada suatu titik dibawah osilasi berkelanjutan. Tingkat 
suara yang telah dikuatkan diukur dengan meter pengukur tingkat 
suara yang sama, posisi pengukuran ditengah auditorium. 

D dari sound sistem dihitung dengan mengurangkan SPL yang diukur 
pada mikropon (sistem off)  dengan SPL yang diukur dalam 
auditorium (sistem on). 

P diukur pada titik 
yang sama dalam 
auditorium dan 
merupakan 
perbedaan 
tingenguatan sistem  
kat pada titik yang 
dihasilkan oleh 
pengujian 
loudspeaker 
sebelum dan 
sesudah sistem 
diatur pada posisi 
on. Detail dari pengukuran ditunjukkan pada gambar 2-11. 

 
2.9. Kebutuhan Umum Untuk Kejelasan Pidato 

Pada dasarnya kebutuhan untuk pidato yang jelas percakapan 
tanpa penguatan sama seperti untuk dikuatkan. Faktor-faktor yang perlu 
diperhatikan adalah : 

 
2.9.1. Tingkat pembicaraan versus tingkat nois lingkungan 

  Setiap upaya meminimkan nois dalam kaitannya dengan 
penanganan udara sistem dan interferensi luar. Pada umumnya 
tingkat nois 25 dB atau lebih besar dibawah tingkat suara terendah 
yang diharapkan. Bagaimanapun, untuk tingkat suara cukup tinggi 
dari suara yang dikuatkan mungkin ditemui di ruang terbuka, tingkat 
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nois 10 dB sampai 15 dB dibawah tingkat suara mungkin bias 
ditoleran. 
 
2.9.2. Waktu pemantulan 

Suku kata suara terjadi 3 atau 4 kali perdetik. Untuk waktu pantul 
1,5 detik atau  kurang, dampak pantulan menentukan pada kejelasan 
suara yang diminimalkan.  

 
2.9.3 Perbandingan suara langsung terhadap pantulan     

Waktu pantul lebih dari 1,5 detik, kejelasan suara merupakan 
fungsi dari kedua waktu dan perbandingan suara langsung dan pantul. 
Peutz mengatur keempat metode untuk engistimasi kejelasan suara 
yang telah diaplikasikan dalam perancangan sound sistem. 
Penemuan Peutz telah dikompil pada basis data yang dikumpulkan 
dalam perioda lebih dari satu tahun. Data dan metode yang digunakan 
dipublikasikan  kesimpulan secara jelas disusun dalm 4 kesimpulan. 
Kesimpulan dapat disarikan berikut: 
 
� Dalam prakteknya, kerugian artikulasi huruf mati dapat digunakan 

sebagai indicator kejelasan. Meskipun dalam penelitian aslinya  
Peutz menggunakan suara dengan bahasa Belanda, 
penemuannya adalah sama untuk diaplikasikan dengan bahasa 
Inggris.  

� Sebagaimana telah diharapkan, peneliti menemukan variasi yang 
luas dalam kedua pembicara dan pendengar. Bagaimanapun, 
kerugian artikulasi 15% dari huruf mati tampaknya merupakan 
batas maksimum yang memungkinkan suara dapat diterima 
dengan jelas. Dalam kata lain, jika kerugian artikulasi huruf mati 
melampaui 15%  kebanyakan pendengar tidak dapat menerima 
suara dengan jelas. 

� Kerugian artikulasi huruf mati dapat diestimasikan untuk ruang 
tipikal. Kerugian artikulasi huruf mati merupakan fungsi dari waktu 
pantul dan perbandingan suara langsung dan pantul. 

� Perpindahan pendengar menjauhi pembicara (mengurangi 
perbandingan suara langsung dan pantul) kehilangan artikulasi 
huruf mati bertambah. Kejelasan berkurang sebagai akibat 
perbandingan suara langsung dan pantulan berkurang. 
Bagaimanapun hubungan ini hanya dijaga untuk jarak tertentu,  
tidak untuk perubahan pengambilan tempat yang lebih jauh.  Batas 
hubungan perbandingan langsung dan pantulan -10 dB. 
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Gambar 2-12.  Pengukuran penguatan dan delta (www.jbl.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titik akhir diilustraikan secara grafis dalam gambar 2-13. 

Diangkat dari makalah Peutz. Setiap garis diagonal mempunyai 
hubungan waktu pantul tertentu.  Setiap titik berhubungan dengan 
perbandingan suara langsung dan pantul dari -10 dB. 

 
Catatan : 
Bahwa titik ini dapat berada di atas atau di awah gambar 15% tergantung 
pada waktu pantul ruang.  Sebagai contoh titik luar dalam ruangan 
mempunyai mempunyai waktu pantul 1,25 detik atau kurang, suara langsung 
dan pantulan awal selalu membuat porsi lebih besar dari bidang suara total. 
Kejelasan dalam ruang yang seperti ini adalah baik  dengan mengabaikan 
perbandingan suara langsung dan pantul pada pendengar diposisi manapun.  
Sebaliknya, seseorang yang bekerja dalam ruang bergema yang ekstra 
besar  seperti kolam renang atau ruang olah raga kejelasan suara memburuk 
secara cepat pada titik jarak kritis manapun.  
Sesuai dengan diagram, kerugian artikulasi huruf mati 15% dalam suatu 
ruang yang mempunyai waktu pemantulan 5 detik berhubungan dengan 
perbandingan suara langsung dan pantul hanya -5,5 dB. 

Permasalahan dikaitkan dengan kejelasan suara dalam ruang 
tertutup sudah banyak mendapatkan perhatian pada publikasi Peutz. 
Sesungguhnya metode Peutz untuk mengestimasi kejelasan suara 
sederhana. Ini harus diingat, bahwa jumlahdari faktor kontribusi dalam 
perhitungan sederhana ini dapat diabaikan.  Diagram berasumsi 
bahwa kenyaringan suara dapat dicapai  dan tidak ada masalah 
interferensi dari nois sekitarnya. Ini juga merumuskan sumber tunggal 
dan perilaku baik menghamburkan bidang pantul suara. Dari data 
makalah Peutz ditabulasikan kembali ke alam bentuk yang lebih  
menyenangkan dalam gambar 2-13. Disini terdapat arbitrarily yang 
diberi label sebagai memuaskan, baik atau sempurna tergantung 
pada kerugian artikulasi huruf mati yang diperhitungkan.  
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Gambar 2-13. Kemungkinan manfaat fungsi  

perbandingan suara pantulan dan pantulan 

langsung (www.jbl.com) 

 Dalam ruang pantulan tinggi  terutama gereja , mungkin tidak 
ada cara praktis untuk mencapai kejelasan yang baik meliputi 
keseluruhan area tempat duduk ketika gereja  hampir kosong. Solusi 
mungkin meliputi perlakuan akustik untuk mengurangi perbedaan 
antara gereja penuh dan kosong, atau mungkin melibatkan  suatu 
cara merancang sound sistem yang canggih dimana penguatan suara 
yang dikirimkan hanya untuk sekumpulan di bagian depan. Kondisi 
akustik lokal mungkin juga ada yang tidak diperhitungkan dengan teori 
statistic dan oleh karena itu tidak termasuk temuan Peutz 

Yang demikian ini seperti  melokalisir dead spot atau zona 
gangguan  interferensi yang tidak ditemukan sampai sound sistem 
terinstal. Ruang gema yang besar,  diperlukan fleksibilitas yang cukup 
untuk membangun perancangan sound sistem yang memungkinkan 
seperti kejutan.  

Dampak penutup latar belakang nois yang tak dikehendaki  
hanya sedikit disinggung dalam pembahasan ini. Seperti nois yang tak 
dikehendaki yang mungkin dihasilkan oleh suara dari lingkungan luar, 
oleh udara berisik  
yang timbul dari 
peralatan, oleh 
kegaduhan peralatan 
mekanik atau karena 
para pendengar itu 
sendiri.  KOndisi 
pendengara yang baik, 
tingkat nois lingkungan 
sebagai mana telah 
diukur pada skala A  
sekurang-kurangnya 
dibawah 10 dB sinyal 
yang diinginkan. 
Karena tingkat 
optimum untuk  suara 
ang dihasilkan dalam 
ketiadaan nois latar 
belakang kuat 65-70 
dB(A) ini berarti bahwa 
nois latar belakang dengan hadirin penuh tidak akan melampaui 55 
dB (A). Dalam auditorium atau  konser hall, perancangan akustik 
secara normal berusaha mengurangi nois latar belakang dalam rumah 
kosong tingkatnya tidak melebihi 25 dB(A). Sedangkan dalam gereja 
atau aula pertemuan nois latar belakang maksimum  dalam kondisi 
kosong yang dapat dilerir sekitar 40 dB(A).    Sistem penguatan suara 
tidak dapat  dikeraskan hingga tak terbatas. Dalam banyak situasi 
cukup sulit untuk mencapai tingkat operasi  yang  bermanfaat 65-70 
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dB(A) tanpa umpan balik.  Ini mudah dilihat,  oleh karena adanya nois 
latar belakang yang  berlebihan dapat  menjadikan  penguatan sound 
sistem yang baik menjadi kebalikannya tidak memuaskan.  

Misal bagaimana Peutz menganalisis dapat menentukan jenis 
sistem penguatan yang digunakan dalam gereja dengan gema yang 
besar. Detailnya ditunjukkan dalam gambar 2-14. Asumsikan bahwa 
waktu pantul adalah 4 detik pada frekuensi tengah dan perancang 
mengutamakan susunan speaker titik tunggal ditempatkan tinggi di 
atas kanal.  Pemenuhan kebutuhan memilih susunan karakteristik 
direksional, dan asumsikan bahwa susunan terdiri dari dua horn JBL 
Bi-radial  20o dan 40ountuk pemenuhan jarak jauh dan 90o dengan 40o 
untuk pemenuhan jarak dekat. Apa yang dikalkulasi adalah 
perbandingan langsung terhadap pantulan pada titik area hadirin yang 
dipilih untuk mendapatkan penerimaan yang jelas. Kebanyakan cara 
melakukan ini dengan perhitungan tingkat pantulan dalam ruang untuk 
pemberian daya masukan pada setiap horn dan dibandingkan dengan 
suara langsung yang diperoleh setiap horn melalui semua arah 

Analisis ditunjukkan dalam gambar 2-14. Menunjukkan bahwa 
ketika masing-masing dari dua horn  diberi daya 1 watt, bidang pantul 
dalam ruang yaitu 94 dB SPL. Tingkat bidang langsung diberikan oleh 
masing-masing horn melalui semua penjuru yaitu sekitar 85 dB SPL. 
Ini menghasilkan perbanding suara langsung dan pantulan -9 dB dan 
pengamatan gambar 2-13 terbaca bahwa sistem akan mempunyai 
batas kejelasan. 

Catatan : 
Waktu pantul 4 detik perbandingan suara langsung dan pantul tidak kurang 
dari -7 dB, jika diharapkan suara dapat diteria dengan jelas. Contoh analisis 
ini telah menjelaskan, sound sistem yang telah dirancang ini kemungkinan 
gagal memuaskan pelanggan.    

Sistem terdiri dari horn tunggal, pengetahuan sumbu DI dan Q 
dapat mengarahkan dengan cepat menentukan jarak kritis, dan 
perbandingan suara langsung terhadap pantulan telah diskala dalam 
Dc. Bagaimanapun karena susunan analisa gabungan bukan harga 
tunggal DI atau Q yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat 
keseluruhan pantulan. Menggunakan apa yang diketahui tentang 
efisiensi transduser dan membuat perbandingan dengan bidang 
langsung  didasarkan pada sensitivitas transduser, ini merupakan 
cara tercepat untuk menyelesaikan masalah.    
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Gambar 2-14.  Analisa dari kriteria inteligibilitas (www.jbl.com) 

Namun pertanyaannya tinggal : Jenis sistem apa yang akan bekerja 
dalam ruangan resonan yang besar?. Sistem, merupakan sejumlah 
loudspeaker berdaya rendah ditempatkan pada kolom disetiap sisi 
gereja. Setiap loudspeaker meliputi suatu jarak yang mungkin tidak lebih 
dari 5 atau 6 meter. Dalam cara demikian, perbandingan suara langsung 
terhadap pantulan dapat dipertahankan tinggi. Jika sistem demikian  
zona lebih jauh dalam waktu tunda yang sesuai, penempatan sumber 
tetap mengarah ke depan ruang pendengar.  Detail ini ditunjukkan dalam 
gambar 2-15.  

Terdapat 14 loudspeaker  7 disetiap sisi. Asumsikan bahwa 
efisiensi loudspeaker 1,2 % dan sensitivitas 95 dB, 1watt untuk 1 meter. 
Pengumpanan satu watt ke dalam setiap loudspeaker menghasilkan 
daya akustik 14 X 0,-12 atau 0,17 watt.  Kembali menggunakan gambar 
15-21. Amati bahwa tingkat suara pantulan akan menjadi 92 dB-SPL. 
Lintasan terjauh setiap loudspeaker meliputi katakanlah  4 meter. Karena 
1 watt 1 meter sensitivitas 95 dB, bidang langsung untuk setiap 
loudspeaker akan menjadi 12 dB lebih rendah atau 83 dB.  

Jadi perbandingan suara langsung terhadap pantulan menjadi 82-
93 atau -9 dB. Ini masih belum cukup bagus, namun harus diingat bahwa 
lebih dari setengah pendengar akan lebih dekat loudspeaker dari pada 4 
meter. Titik lain yang sangat penting yang belum dipertimbangkan adalah 
fakta bahwa loudspeaker didistribusikan hampir secara keseluruhan 
ditujukan pada para pendengar, dengan koefisien penyerapan suara 
lebih besar dari pada 0,12.   
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Gambar 2-15. Sistem distribusi di dalam ruangan besar 

(www.jbl.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini saatnya yang tepat untuk menggunakan R’ mengganti R 
dalam perhitungan. Perhitungan R’ didasarkan pada a’ dari 0,95 untuk 
pendengar dalam area band 1 kHz: 

R'= Sa/(1- a')= 375/.05= 7500 m2. 

Perhitungan kembali tingkat pantulan dari gambar 5-21 diambil 80 
dB – SPL. Sehingga perbandingan suara langsung dan pantulan baru 
adalah 83 – 80 ataiu + 3 dB sistem dapat bekerja dengan benar.  

2.10. Peran Penundaan Waktu Dalam Penguatan Suara 

Contoh yang terdahulu menyebutkan waktu tunda  sebagai alat 
memelihara kewajaran dalam suatu sistem distribusi. Berdasarkan 
gambar 2-16. jIka dua loudspeaker diumpan dengan sinyal yang 
sama, pendengar  berada ditengahnya akan melokalisir sumber suara 
secara langsung (A).   Pada B, diberi penundaan di salah satu sisi jika 
saluran tidak sama maka pendengar akan jelas melokalisir kea rah 
loudspeaker yang lebih awal. Pada C sinyal yang dating terlebih 
dahulu tingkat suaranya dikurangi, menghasilkan pengaruh 
kenyaringan yang sama pada kedua loudspeaker. 

Garfik D menunjukkan pendekatan nilai yang dipasaran antara 
tingkat dan penundaan untuk kenyariangan yang sama pada kedua 
loudspeaker. Gambar 2-16B. menunjukkan bagaimana penundaan 
tipikal yang diimplementasikan dalam penguat suara. Bagian  



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                            Sri Waluyanti dkk 

 

68                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

 

Gambar 2-16. Efek hass dan precedence (www.jbl.com) 

pendengar yang duduk di bawah balkon  tidak mendapatkan cukup ari 
susunan pusat. Loudspeaker kecil soffit ditempatkan dalam balkon 
dapat memberikan pemenuhan yang sesuai hanya jika ditunda 
sedemikian sehngga tiba pada pendengar bersamaan dengan dari 
susunan pusat. Dengan cara demikian pendengar cenderung 
melokalisir sumber suara pada susunan pusat, bukan pada 
loudspeaker soffit.  Jika loudspeaker soffit tidak ditunda, pendengar 
yang ada di bawah balkon dapat melokalisir suara secara langsung 
lebih dahulu, dan pendengar yang berada di depan balokn akan 
terganggu. Dalam prakteknya biasanya penundaan diatur untuk 
menambah 20 mdetik untuk meminimkan filter comb dalam zona 
overlap antara bidang suara langsung dan tertunda.  

Pengeras suara kecil menempatkan balkon/anjung [itu] soffit 

dapat menyediakan pemenuhan sesuai hanya jika mereka di/tertunda 
sedemikian sehingga bunyi;serasi tiba di pendengar sejalan dengan 
bahwa dari array yang pusat. 

2.11. Penyamaan Sistem dan Respon daya Loudspeaker 

Biasanya untuk menyamakan semua sistem penguatan suara 
professional ada dua alasan : 



Sri Waluyanti dkk                                                                                          TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

  DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                                   69 

 

 
Gambar 2-17. Prosedur penambahan tata suara www.jbl.com 

 

Gambar 2-18. Perhitungan penambahan sistem (www.jbl.com) 

Pembentukan respon keseluruhan dan mengendalikan umpan 
balik.  Respon keseluruhan dibuat  halus agar berdampak lebih alami 

melalui pemakaian penyamaan jalur lebar dan pemilihan komponen 
pengendali yang tepat. Sistem membutuhkan penguatan tinggi, tapis 
jalur sempit untuk kecenderungan sistem  memindahkan pada 
frekuensi tertentu. Terlbih dahulu akan diuji menggunakan penyama 
jalur lebar ditunjukkan gambar 2-18. 

Sound sistem disamakan dengan mengumpankan nois pink 
(daya per oktaf sama) ke dalam sistem dan mengatur respon sistem  
agar sesuai dengan kontur sistem pada beberapa titik ditengah 
ruangan. Prosedur ini ditunjukkan dalam gambar 2-17. Kontur respon 
yang sekarang ini sering digunakan ditunjukkan pada gambar B. Pada 
titik dimana pengukuran dilakukan , bidang pantul mendominasi dan 
apa yang dibentuk dengan penyama sebenarnya adalah respon daya 
dari loudspeaker yang dipengaruhi oleh penyerapan lingkungan dalam 
ruang. Jika respon daya loudspeaker dimulai  dengan halus kemudian 
semua baik. Oleh karena itu jika seperti perancangan lama, respon 
daya sistem  tidak beraturan, kemudian penyama biasanya akan lebih 
buruk seperti ditunjukkan dalam gambar 2-18.    

Pada A bisa dilihat sumbu (kurva padat) dan respon daya (titik 
kurva) dari  tanggapan sistem 2 cara menggunakan unit horn LF dan 
jenis yang labih tua dengan horn radial HF.  Ketika sistem disamakan   
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Gambar 2-19.  Level pantulan acak dan frekuensi (www.jbl.com) 

untuk  memperoleh respon daya yang lembut, sebagaimana dalam 
kasus standarisasi prosedur penyamaan tengah ruang, respon bidang 
langsung  dari sistem akan mempunyai sepasang tabrakan (bumps) 
dalam respon. Ini akan berdampak membuat suara  pidato maupun 
music tidak alami.  

Sekarang menguji kasus B. Disini bagian sistem LF terdiri dari 
driver LF tunggal 380 mm (15o) dalam ruang lebih terbuka dan horn 
HF.  Pengaturan sistem diluar ruang akan menghasilkan kedua 
respon bidang pantul (respon daya)  dan respon bidang langsung 
(respon pada sumbu) berjalan satu sama lain sangat dekat. Sistem 
yang demkian sering kali dapat menjadi penyama jalur lebar melalui 
pemilihan komponen, pembagian jaringan dan pengendalian tingkat 
transduser yang tepat . Ditambah penyama elektronik. Grafik dalam 
gambar 2-19. menunjukkan ini secara jelas. Telah digambarkan 
variasi R untuk mengatasi cakupan frekuensi dalam auditorium yang 
besar. Ruangan dipilih mempunyai karakteristik berikut : 

 
V  = 13,500 m3 
S  = 3538 m2 
RT 125 Hz = 1.5 detik  R 125 Hz = 1774 m2 
RT 1 kHz = 1.2  detik  R 1 kHz = 2358 m2 
RT 4 kHz = 0.8  detik  R 4 kHz = 3989 m2 
 

Ini menyebar antara waktu pemantulan pada frekuensi rendah, 
menengah dan tinggi merupakan auditorium tipikal yang baik. Bila 
dihitung konstanta ruangan sebagai  fungsi frekuensi dan 
digambarkan sepanjang tingkat suara yang dihasilkan oleh 1 watt 
akustik dalam ruangan. Akan terlihat bahwa total variasi SPL hanya 
sekitar 3 dB. Hal penting dari pengamatan ini adalah jika tanggapan 
daya sistem loudspeaker datar, ini akan menghasilkan pantulan SPL  
dalam auditorium yang bervariasi tidak lebih dari kebalikan kurva yang 
ditunjukkan dalam gambar 2-19.     

Gambar 2-19. sesungguhnya, respon daya loudspeaker, semakin 
sedikit penyamaan akan membutuhkan suara yang lebih alami pada 
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semua jenis program. Penggunaan penyama lain berupa 
pengendalian umpan balik. Sebagaimana telah dinyatakan 
berulangkali suatu sistem pengeras suara akan dioperasikan 
sekurang-kurangnya  6 dB di bawah titik umpan balik, jika ini dipenuhi 
menjadikan stabil.  Melalui penggunaan band sempit selektip dan 
seksama beberapa ring mode sistem suara dapat diminimalkan dan 
penguatan sistem secara keseluruhan dapat ditingkatkan barangkali 3 
atau 4 dB.  Prakteknya penyamaan jalur sempit kompleks 
memberikan solusi lebih baik dari pada yang telah berpengalaman.  

2.12. Rangkuman Perancangan Sistem  

Terdapat pendekatan ratsional untuk perancangan sistem penguatan 
suara dalam ruangan dan ini dapat dipecahkan dengan langkah-
langkah berikut : 

• Memerlukan tata letak, umumnya dimulai dari pusat susunan. 
Menentukan kebutuhan dari setiap unsure dalam susunan (array). 

• Menghitung tingkat kedua bidang langsung dan pantul pada area 
pendengar yang bervariasi, kemudian menentukan 
perbandingannya. Dalam  mengkombinasi dengan waktu pantul 
ruangan, akan menghaskan kejelasan yang cukup. Perhitungan ini 
sangat penting dalam cakupan 1 kHz, namu juga dibuat dalam 
cakupan 125 Hz dan 4 kHz sama  baiknya. Menentukan kebutuhan 
penguatan yang cukup, mencatat nilai Ds   yang akan diperlukan 
pada operasi normal. 

• Jika criteria jelas telah terpenuhi, sistem dapat  diselesaikan. Jika 
criteria kejelasan menunjukkan perbandingan langsung dan pantul  
tidak cukup, pertibangkan kemungkinan menambah R melalui 
penambahan penyerap akustik dalam ruang.  Di dalam ruang, ini 
mungkin tidak memungkinkan, bagaimanapun untuk ruangan yang 
masih dalam tahap perancangan bias ditambahkan bahan 
penyerap. 

• Jika perhitungan kembali parameter ruang menunjukkan bahwa 
pusat susunan berfungsi, kemudian perancangan dapat 
diselesaikan. Jka tidak langkah berikutnya adalah menetukan 
sistem distribusi yang akan mencukupi kebutuhan kejelasan. 
Susunan pusat seringkali dapat dirancang  untuk mengatasi bagian 
depan ruangan. Dalam kasus perbatasan ini persoalan lebih pada 
kepuasan dari pada sistem distribusi semua keluaran.  

 
Proses yang diuraikan di atas telah direduksi pada diagram alir pada 
gambar 2-20. 
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Gambar 2-20. Diagram alir untuk desain sistem (www.jbl.com) 

2.13. Arsitektur Sistem dan Tata Letak  
Sebagaimana arsitektur bangunan diinterpretasikan sebagai 

pengaturan kebutuhan tempat tinggal, ruang kerja  yang fleksibel dan 
efisien, perancang sistem penguatan suara diinterpretasikan serupa 
pengaturan kebutuhan, mempersiapkan semua aspek sistem dalam 
suatu pertunjukkan yang rapi.   

Spesifikasi sound sistem sepenuhnya akan detail hampir 
segalanya, meliputi semua peralatan pilihan dan alternatip, kebutuhan 
ruang rak,  meteran kawat dan tanda-tanda, tingkatan sinyal operasi 
nominal. Sebagai tambahan, aspek sistem listrik akustik yang 
dikerjakan dengan baik  sebelum waktu ditetapkan sehingga akan 
memberikan sedikit kejutan ketika sistem dipasang pertama kali.  

Konsultan atau insinyur merancang tata letak parameter sistem, 
tetapi contractor suara adalah orang yang bertanggungjawab semua 
tata letak komponen dan penyelesaian kerapihan sistem, hingga 
dokumentasi untuk pemakaian dan pemeliharaan. Arsitektur sistem 
juga menunjukkan aliran sinyal dan tingkat operasi nominal, konsisten 
dengan kebutuhan sistem. Rancangan terbaik biasanya yang paling 
sederhana dan kebanyakan secara langsung.  

Dalam pembahasan ini akan mengatasi beberapa rancangan 
proyek  dan dimulai dengan tujuan dan spesifikasi performansi dasar. 
Kemudian beralih pada deskripsi sistem dan tata letak, cara yang 
disarankan untuk mendapatkan spesifikasi. Konsentrasikan pada 
masalah listrik akustik yang merupakan dasar untuk tiap-tipa studi 
kasus.   
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Diagram alir sinyal pada umumnya,dengan asumsi dibutuhkan berikut   

• Diperlukan sepuluh lebih mikropon untuk dipasang pada lokasi 
yang berbeda 

• Sistem digunakan terutama untuk penguatan pidato 

• Sistem mampu menghasilkan tingkatan puncak di atas 85 dB-SPL 
di semua bagian dalam rumah memenuhi kondisi masukan suara, 
termasuk pembicara emah. Tingkat nois ruangan sekitar 25 dB (A).  

Kebanyakan interpretasi dasar dari kebutuhan ini adalah : 

• Sedikit seni akan cukup untuk semua konfigurasi masukan dan 
pengendalian. 

• Susunan pusat tunggal merupakan jenis sistem yang lebih disukai, 
didasakan pada keinginan repsoduksi suara alami. Susunan 
kemungkinan dispesifikasi menggunakan komponen HF dan LF 
individual, alternatipnya berupa sistem cakupan penuh sesuai 
dengan kemampuan yang mungkin telah dispesifikasikan.  

•  Kedua penguat double dan respon penyamaan sistem telah 
direkomendasi, dan disarankan dengan pengendali loudspeaker 
digital digunakan untuk pembagi frekuensi, penandaan waktu dan 
respon penyamaan sistem. 

Catatan : 
Terdapat banyak titik di dalam sistem dapat diatur atau mengubah 
penguatan. Penguatan overlap dalam kerja sound sistem selalu 
dipertimbangkan. Tujuannya adalah mempertimbangkan variasi kondisi 
masukan yang besar seperti halnya memungkinkan pengaturan peralatan 
dengan cara yang berbeda.  Pengaturan hubungan penguatan ini penting 
didasarkan pada kebutuhan mutlak  masukan nois dasar minimum  dari 
sistem.   Tidak ada tahap awal penguatan overload, sebelum keluaran 
penguat daya overload.  

 

Dalam latihan disini,  akan menyederhanakan berbagai hal 
dengan mempertimbangkan mikropon jalur tunggal melalui sistem ke 
loudspeaker tunggal. Mikropon yang digunakan tanpa beban pada 
saat ditempatkan dalam bidang suara tegangan keluaran 94 dB SPL. 
Tingkatan suara normal pada operasi jarak 0,5 meter sekitar 72 dB 
SPL. Jika menggunakan mikropon dengan sensitivitas 10 mV/Pa, 
tegangan keluaran mikropon nominal  72 dB bidang suara menjadi : 

E = 10 22/20 X 10 mV = 0,8 mV rms. 
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Gambar 2-21.  Diagram alur sinyal (www.jbl.com) 

Langkah 1 : 
Atur acuan masukan 0,8 mVrms pada frekuensi 1000 Hz pada salah 
satu input mikropon pada konsol. Dengan input dan output  nominal 
tandai nol, atur masukan mikropon trim konsol pengendali supaya 
keluaran 0,4 mVrms. (Sebagai alternatif, tingkat tekanan suara stabil 
dari 72 dB mungkin dihasilkan   pada pengaturan keluaran 0,4 
mVrms). Dalam melakukan pengaturan ini, tandai trim potensiometer 
secara normal akan berada antara jam 10 dan jam 2.  

Pengaturan ini menunjukkan titik operasi nominal untuk 
kombinasi mikropon dan konsol, terdapat fleksibilitas yang besar 
untuk sistem operasi di atas atau di bawah pengaturan ini, 
sebagaimana kemungkinan diperlukan oleh pembicara lemah atau 
keras. Pembagian frekuensi dan penyamaan sistem diselesaikan 
dengan pengendali digital missal JBL model DSC260. Loudspeaker 
digunakan model SR4726A dan direkomendasikan penguat model 
MPX600. 
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Gambar  2-22. Diagram tingkatan showing nois, nominal operasi dan output 

maksimum (www.jbl.com) 

Tingkat operasi seperti ditunjukkan dalam gambar, menunjukkan 
bahwa keluaran  penguat daya, tingkat nois mikropon sekitar 3 dB 
lebih besar dari pada noise yang dikontribusikan oleh penguat daya. 
Kedua sumber nois  akan dikeluarkan oleh tingkat nois akustik dalam 
ruang akustik. Nois listrik dasar dialihkan melalui tingkat nois 
ekuivalen -2 dB(A) pada jarak 20 meter, kebanyakan  25 dB lebih 
rendah dari pada nois dasar akustik dari ruang tipikal. Dengan 
prosedur kalibrasi ini, tingkatan keluaran maksimum kemungkinan di 
dalam ruang dibatasi oleh cakupan dinamis dan titik operasi nominal 
yang ditetapkan DSC260. Jika tingkat keluaran lebih dari yang 
diinginkan, titik operasi nominal harus di atur kembali yang sesuai.  

 
 
 



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                            Sri Waluyanti dkk 

 

76                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

 
Gambar  2-23. Grafik EAD dan tingkatan weighted 

noise (www.jbl.com) 

Langkah 2 
Sekarang harus 

menentukan tingkatan 
operasi nominal dari 
sistem untuk pendengar 
terjauh, yang akan 
diasumsikan 20 meter 
dari speaker. Asumsi 
lebih lanjut bahwa waktu 
pemantulan dalam 
ruangan tidak lebih besar 
dari pada 1,5 detik dalam 
cakupan dari 250 Hz 
sampai 2 kHz dan rerata 
tingkatan nois dalam 
ruangan dalam cakupan 
dari 25 dB(A). 
Berdasarkan gambar 2-
22, dapat dilihat bahwa 
cakupan tingkatan nois 
sekitar 25 dB)A, suara 
EAD diurunkan menjadi 
sekitar 2 meter atau 
tingkatan suara sekitar 60 
dB SPL. Untuk tingkatan 
bidang langsung 60 dB 
pada jarak 20 meter, 
bagian LF dari speaker   
akan membutuhkan 
sinyal masukan 0,1 watt 
(ke dalam 8Ω). Dalam mode penguat ganda seksi HF akan 
membutuhkan masukan kurang dari 0,1 watt untuk mencapai tingkatan 
yang diinginkan pada jarak 20 meter.    

Langkah 3 
Masukan mikropon dan simulasikan 72 dB SPL, atur keluaran HF 

dan LF dari DSC260 untuk tingkatan nominal 0,4 Vrms. Kemudian 
tingkatkan pengendali penguatan LF pada penguat  MPX600 sampai 
tingkatan acuan 60 dB SPL yang dicapai pada jarak 20 meter. 
Tingkatkan tingkatan seksi HF hingga mencapai harga yang sama. 
Detailnya ditunjukkan pada gambar 2-22. Cara ini cukup untuk headroom 
yang disediakan dalam konsol, pengendali dan penguat daya untuk 
menangani tingkatan suara nominal seperti halnya tingkatan atas hingga 
24 dB lebih tinggi.  
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Gambar 2-24. Dasar distribusi sistem speaker 70 volt 

(ww.jbl.com) 

2.14. Sistem Distribusi Speaker 101  
Di dalam suatu pemberian  latar belakang musik atau sistem 

penutup noise, beberapa pengeras suara ditempatkan ke seberang 
amplifier tunggal dalam hubungan paralel. Harus sering memberikan 
daya pada tingkatan yang berbeda, dan perhitungan meliputi 
penentuan impedansi beban sebenarnya pada keluaran penguat. 
Solusi untuk masalah ini dalam bentuk sistem distribusi 70 volt,  
membuat perhitungan mudah. Dalam metode distribusi penguat 
dirancang sehingga daya keluaran berupa tegangan 70 volt rms, yang 
jelas merupakan tegangan tinggi. Beberapa penguat suara 
ditempatkan berseberangan dengan jalur speaker 70 volt, dengan 
menggunakan transformator medistribusikan ke setiap speaker 
mengubah tegangan tinggi kembali ke tingkat aslinya untuk speaker.  

2.14.1. Cara Kerja Sistem Distribusi Speaker 

Transformator beban impedansi 
Impedansi beban setiap transformator menentukan seberapa 

besar daya yang diambil dari jalur 70 volt ini, ketika keluaran penguat 
maksimum 70 volt.  Impedansi beban yang berhubungan dengan 
beberapa kemampuan daya ditunjukkan pada table berikut.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formula perhitungan 
adalah tegangan 
kuadrat dibagi dengan 
besarnya impedansi. 
Daya = Tegangan2 / 
impedansi 
Bila jalur speaker 
mencapai tegangan 
tertinggi 70 volt, 
formula adalah : 
Daya = 5000 / 
impedansi (karena 70 
kuadrat sama dengan 
5000).    

  

Tabel 2-1 Kemampuan daya 
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Gambar 2-25. Tipe 5 watt, 70 volt trafo distributor 
(www.jbl.com) 

2.14.2. Tegangan Transformator Step Down 

Asumsikan  bahwa  yang akan didrive adalah speaker 5 watt. 
Koneksi dibuat dan impedansi pengeras suara bisa dilihat dari 
perhitungan sisi primer. Pengeras suara dengan impedansi 8Ω 
ditransforasikan berseberangan ke primer sebagai beban penguat  
1000 ohm.  Berapa tegangan yang diambil speaker bila jalur speaker 
tegangan maksimum 70 volt ?. Dengan mengabaikan rugi sisipan dari 
tranformator, dapat dihitung pada salah satu transformator primer atau 
sekunder. Formulanya adalah tegangan kuadrat dbagi dengan 
impedansi. 

Daya primer = Daya sekunder 
(70)2 / 1000 = (6,3)2/8 
Tegangan primer 70 volt ditransformasikan turun menjadi 6,3 volt rms 
pada kumparan suara speaker.  
Catatan bahwa (6,3)2/8 = 5watt, ini sama daya yang diturunkan dari 
distribusi jalur speaker 70 volt.  

2.14.3. Penambahan Daya 

Pengeras suara dihubungkan berseberangan dengan jalur 
speaker dan di tap sesuai kebutuhan, semua perancang harus 
memperhitungkan daya menjumlahkan semua daya yang ditap.  Bila 
daya total yang diturunkan jalur sama dengan rating daya keluaran 
dari penguat, kemudian disalurkan pada sejumlah maksimum speaker 
pada keluaran penguat. Dalam prakteknya, yang terbaik adalah 
mempertahankan jumlah total tap di bawah 80% dari rating daya 
penguat. Kesederhanaan metoda ini berarti  pemakai tidak pernah 
harus mengkalkulasi beban  impedansi dalam kombinasi paralel 

2.14.4. Rugi Sisipan 

Dalam kenyatannya, 
tidak semua daya 
yang diberikan ke 
bagian primer 
transformator 
ditransformasikan 
keluar. Terdapat 
beberapa rugi 
sisipan. Sekarang ini, 
transformator dalam 
sistem distribusi 
kemungkinan rugi 
sisipan tidak lebih besar dari pada 1 dB.   
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2.14.5.  70 Volt  Versus 100 Volt 

Standar di Amerika Utara adalah 70 volt untuk suatu sistem 
distribusi.  Kebanyakan di daerah lain menggunakan 100 volt, dalam 
kasus ini perhitungan   beban total pada penguat masih sederhana 
dengan menambahkan jumlah tap speaker, menggunakan 
kemampuan 100 volt mengganti kemampuan 70 volt. Beberapa 
perhitungan impedansi, jika diperlukan, dikerjakan dengan membagi 
kemampuan tap ke dalam 10 000 (100 volt kuadrat) mengganti 5000 
(70,7 kuadrat).     

Sekarang terdapat speaker-speaker yang menggunakan tap yang 
sama untuk kedua sistem 70 dan 100 volt. Misal, tap dengan 
impedansi 500 ohm merupakan tap 10 watt bila digunakan sistem 70 
volt dan tap 20 watt pada sistem 100 volt. Pabrikan harus yakinkan 
bahwa transformator mampu menangani tegangan lebih tinggi (yang 
hampir semua) dan transformator yang mampu mentransformasikan 
daya penuh 100 volt tanpa saturasi (banyak orang tidak mampu 
mengerjakan dengan transformator 70 volt). 

2.14.6. Alasan Untuk Sistem Pendi stribusian 
Penambahan perhitungan lebih disederhanakan, terdapat 

beberapa alas an teknis lain untuk pemakaian sistim distribusi. 

2.14.6.1. Impedansi parallel :  

Jika menggunakan speaker 8 ohm, tidak akan mampu diparalel 
dengan banyak speaker sebelum pembebanan penguat impedansi 
terlalu rendah. Konfiguras seri – parallel sering kali bukan cara yang 
benar. Dalam sistem distribusi, impedansi setiap speaker 
ditransformasikan   naik agar memungkinkan koneksi banyak speaker 
secara parallel.   

2.14.6.2. Wire Gauge.  

Ketika dijalankan ke dalam transformator impedansi yang lebih 
tinggi, dapat menggunakan kabel meteran khusus  yang lebih kecil.  
Jumlah voltase (daya total) habis dalam kabel merupakan fungsi dari 
impedansi kabel dibagi dengan impedansi beban. Jika beban 8 ohm, 
kemudian impedansi kabel lebih baik menjadi lebih kecil, yang 
menghendaki kabel meteran yang lebih banyak. Pada sisi lain, jika 
beban toal pada penguat 100 ohm (jumlah tap 50 watt), kemudian 
impedansi kabel dapat menjadi lebih besar tanpa mengahabiskan 
banyak voltase. Kabel meteran yang lebih kecil dapat menghemat 
uang banyak penginstall dan pelanggan. Akan menjadi sangat mahal 
jika harus lebih dahulu memasang kawat masing-masing speaker 
dengan kabel meteran 12 atau yang lebih besar.   

Pemilihan tap. Dalam banyak aplikasi, speaker membutuhkan 
pengaturan pada volume berbeda-beda, karena perbedaan dari 
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ketinggian pagu, kepadatan speaker berbeda atau karena konsumen 
menginginkan beberapa area lebih tenang dari pada yang lain. Tap 
ganda pada transormator speaker kebanyakan memungkinkan 
penginstal memilih seberapa keras speaker akan menjadi sederhana 
dengan melatakkan tap daya yang berbeda.    

2.14.6.3. Alasan Dinamakan Tegangan Konstan 

Mungkin pernah mendengar sistem distribusi speaker 
direferensikan sebagai sistem tegangan konstan 70 volt. Apakah ini 
berarti bahwa suatu tegangan konstan AC atau DC 70 volt selalu 
dialirkan melalui jalur speaker ?. Bukan demikian.  

Para ahli audio  waktu berhubungan dengan bagaimana 
tegangan mencapai piranti penerima divariasi dari tegangan yang 
dikirim oleh piranti pengirim, dan bagaimana tegangan bervariasi 
dapat dipindah berkaitan dengan perubahan impedansi dari piranti 
penerima (dalam kasus ini transformator)  mempunyai impedansi 
realatip tinggi dari piranti pengirim (dalam kasus ini penguat daya), 
kemudian piranti penerima menerima tegangan yang sama dengan 
mengabaikan impedansi piranti penerima. MIsalnya, jika penguat 
mengeluarkan gelombang sinus 70 volt rms, kemudian tegangan 
penuh 70 volt pada ujung-ujung kumparan primer transformator 
apakah digubungkan pada tap 1000 ohm atau pada tap 50 watt (100 
ohm). Sehingga terdapat perpindahan tegangan tetap dengan 
mengabaikan impedansi. Apakah ini berarti bahwa speaker-speaker 
ganda  impedansi rendah (8 ohm) dikendalikan oleh suatu 
penguatyang bukan sistem tegangan konstan ?. Pengendalian sistem 
speaker impedansi rendah (16 ohm 8 ohm, 4 ohm) dengan penguat 
daya juga merupakan sistem tegangan konstan sampai impedansi 
yang sangat rendah untuk penguat pengendali.  

Misal dari penguat pengendali diperoleh tegangan sinus 10 volt 
mengendalikan speaker 16 ohm akan berlanjut menjadi gelombang 
sinus 10 volt jika dihubungkan speaker pengganti 8 ohm. Speaker 8 
ohm akan memberikan arus lebih dari sinyal 10 volt, akibatnya 
menyerap daya lebih besar. Tegangan yang tinggal tetap sama 
namun arus yang mengalir bervariasi, akibatnya daya pada tap 
berbeda. Istlah sistem tegangan constant tidak sepenuh arti atau 
bermakna dalam menggambarkan 70 volt didistribusikan sistem 
speaker.  

2.15. Kemampuan Daya Penguat dan Loudspeaker 

Suatu pertanyaan gigih adalah : apakah kemampuan daya 
amplifier dipilih untuk menggunakan loudspeaker yang telah diberi 
kemampuan daya ?, ini direkomendasikan dalam rangkuman berikut.  
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• Untuk sistem yang akan ditekan dengan keluaran penguat 
penuhuntuk perioda waktu yang panjang, direkomendasikan memilih 
penguat yang memberikan keluaran kontinyu kemampuannya akan 
sama dengan kemampuan daya masukan loudspeaker. Situasi 
demikian terutama dalam penguatan musok, dimana konstanta sinyal 
band lebar mendominasi.     

• Untuk aplikasi demikian seperti penguatan suara dimana operator 
yang mengendalikan tingkatan secara hati-hati, secara percaya diri 
dapat direkomendasi penguat dengan kemampuan keluaran dua kali 
(lebih besar dari 3 dB) dari pada kemampuan kontinyu loudspeaker. 
Masuk akal bahwa daya puncak diperlukan,   sering sedikit melampaui 
kemampuan kontinyu speaker, dapat ditangani tanpa masalah dan 
bisa dipertimbangkan untuk memberikan penguatan yang sesuai.   

• Untuk memantau kritis tertentu seperti sudio perekaman atau  
lingkungan film paska produksi, penguat dapat dipilih yang dapat 
mengantarkan daya empat kali lebih besar (lebih besar dari 16 dB) 
dari pada pengeras suara yang dapat digunakan terus menerus dalam 
waktu yang lama. Masuk akal bahwa loudspeaker dapat menangani 
frekuensi puncak cakupan menengah dari durasi pendek daya sesaat 
lebih tinggi dari pada kemampuan kontinyu loudspeaker dalam waktu 
yang lama. Aplikasi penguat suara kebanyakan kondisinya 2 di atas 
akan diapikasi. 

 Catatan : 
 Bagaimanapun tidak ada kepentingan absolute untuk menggunakan penguat 

yang lebih besar kecuali jika tingkatan puncak   akustik tinggi diantisipasi. 

2.16. Wire Gauges dand Rugi-rugi Jalur   

Teknik sound sistem modern merupakan standar praktis untuk 
menempatkan penguat daya sedekat mungkin beban loudspeaker 
sehingga kerugian jalur  dapat diabaikan. Bagimanapun, dalam 
banyak aplikasi ini mungkin, dan perancang harus 
mempertimbangkan kerugian jalur, memilih kawat yang mampu 
mempertahankan penerimaan minimum. Gambar 2-25 menunjukan 
perhitungan dasar.  

Catatan : 
Sesungguhnya terdapat dua sumber kerugian : kerugian di dalam kawat itu 
sendiri dan kerugian ketidak sesuaian impedansi. Misal asumsikan sinyal 
masukan 8 volt pada beban nominal 8 ohm. Dengan tanpa ada kerugian jalur 
daya yang didisipasikan dalam beban menjdai 8 watt (E

2
 / RL). Asumsikan 

kawat yang digunakan panjang 80 meter dan digunakan AWG #10. Dengan 
menggunakan table dapat dilihat bahwa resistansi kabel akan menjadi : R = 
80/300 = 0,26 ohm dan resistansi kawat total akan menjadi dua kali. Beda 
tegangan dalam beban akan sama dengan: 
EL =[8 / {8 + (2X0,26)}] X 8 = 7,5 volt 
Kerugian daya:  (dB) = 10 log (7/8) = 0,58 dB.  
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Gambar 2-26. Perhitungan 

hambatan kabel (www.jbl.com) 

Persamaan umum untuk 
kerugian dalam dB adalah  

 
Dimana : 
Rl adalah resistansi satu dari 
dua kaki kabel 
RL adalah resistansi beban. 
 
Kerugian terdapat dua istilah 
Yaitu kerugian yang 
sebenarnya dibangkitkan 
dalam kabel dan diambah 
kerugian ketidak sesuaian 
impedansi antara beban yang 
diharapkan dan beban yang 
sebenarnya.  Teknik praktis 
menunjukkan bahwa kerugian 
pada beban dipertahankan 
sampai 0,5 dB atau kurang.  

 
2.17. Constant Voltage Distribution Sistems 

(70-volt lines)Kebanyakan sistem distribusi 
Kebanyakan sistim distribusi di Amerika menggunakan jalur 70 

volt untuk memberi daya loudspeaker ganda. Di Eropa jalur umum 
kebanyakan 100 volt. Salah satu sistem, daya keluaran penuh dari 
pengendalian penguat terdapat pada jalur 70 Vrms atau 100 Vrms 
berturut-turut. Tepatkan beban melintang pada jalur,  perancangan 
hanya menghitung besarnya  watt dari daya yang diturunkan 
jalur.Tidak membutuhkan proses perhitungan impedansi total pada 
titik manapun. Bila nilai watt total dari jaur sama dengan kemampuan 
daya penguat, kemudian jaur dibebani penuh dan sesuai.  
Gambar 2-27. Menunjukkan detail sistem distribusi 70 volt. Beban 
maksimum pada penguat akan diubah sedemikian sehingga tegangan 
yang diterapkan 70 volt rms.  Berkaitan dengan ini impedansi beban 
akan diubah ZL sama dengan 5000/PO diana PO adalah daya 
keluaran penguat maksimum (ingat P = E2/ZL sehingga ZL = E2/P ). 
Beban individu yang ditempatkan melintang pada penguat dalam 
hubungan parallel menggunakan jalur distribusi ke transformator 
loudspeaker yang mempunyai tegangan primer 70 volt dan sekunder 
di tap dalam watt. Perancang sistem harus memperhatikan jumlah 
watt yang diturunkan dari jalur, ketika jumlah watt sama dengan  
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Gambar 2-27. Detail dari trafo distributor 70 volt 

(www.jbl.com) 

kemampuan keluaran kontinyu dari penguat, kemudian sistem 
dibebani penuh.     

Biasanya, tidak 
ada beban tambahan 
akan ditempatkan ke 
seberang  baris, 
tetapi ada beberapa 
waktu luang di sini. 
Alternatip distribusi 
70 volt  dengan 
upaya keras mencari 
kemungkinan 
mengkombinasi 
impedansi beban 
parallel, merupakan 
tugas yang besar. 
Detaoil dari 
transformator 70 volt 
diunjukkan dalam 
gambar 2-27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.18. Frekuensi Rendah Subwoofer Tambahan 

Dalam sinema atau dalam ruang terbuka, penambahan sistem LF 
menjadikan popular untuk efek khusus. Untuk aplikasi dalam ruang 
kebanyakan ahli akustik tekanan suatu pantul yang dapat dihasilkan 
dengan tranduser, atau sekelompok transduser, bekerja secara 
kontinyu mengatasi jakur frekuensi rendah, normalnya dari 25 Hz 
hingga 80 Hz.  Persamaan untuk menentukan tingkat pantulan adalah  

     LREV = 126 + 10 log WA - 10 log R 

WA adalah daya keluaran akustik kontinyu dari transduser  
R    adalah konstanta ruang dalam m2. 

Dalam menggunakan persamaan ini, berasumsi bahwa pantulan 
ruang pada frekuensi sangat rendah wajar dan nilai koefisien 
penyerapan pada frekuensi 125 Hz (nilai normal peling rendah)  cukup 
untuk tujuan ini.    Beberapa ahli menyukai rancangan membuat nyata 
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Gambar 2-28. Detail dari  kopling mutual 

kalkulasi bidang langsung satu unit atau lebih subwoofer pada jarak 
tertentu katakanlah 2/3 panjang ruang tertutup. Di dalam ruang 
gambar hidup besar, kedua-duanya  diasumsikan masing-masing 
menghasilkan 5 dB.  Peristiwa penggabungan timbal balik selalu 
mendatangkan peningkatan daya keluaransubwoofer yang 
digabungkan.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2-28. menunjukkan koefisien transmisi untuk radiator 
langsung sebagai fungsi diameter kerucut, kurva padat  unit tunggal. 
Dan kurva dengan garis strip-strip untuk dua unit yang diposisikan 
saling berdekatan.  Sebagai tambahan terhadap  penggandaan 
kemampuan penanganan daya diusahakan dengan pemasangan dua 
unit, kurva ditunjukkan strip-strip merupakan penambahan 3 dB.  
Pada dasarnya adalah kecenderungan dua pengarah yang bertindak 
sebagai unit tunggal dengan diameter kerucut besar sehingga 
efisiensinya lebih besar. Jadi pada  gambar B bisa dilihat respon 
relatip dari woofer tunggal (kurva garis) dibandingkan terhadap dua 
radiator.  
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Catatan :  
Titik transisi frekuensi atas untuk pasangan adalah 0,7 dari unit tunggal.  
Semakin banyak unit demikian dikombinasi, frekuensi cut-off efektif semakin 
rendah.   

 
Contoh Aplikasi :   
Dalam gedung sinema besar dengan parameter pisik sebagai berikut : 
V    = 14 000 m3 
S    = 3700 m2 
T60  = 1,2 detik 
R    = 2500 m2. 
Dalam pemilihan transduser pertimbangkan kemampuan daya dan 
tekanan dinamis  pada daya penuh, perlu diingat bahwa daya 
keluaran akustik  watt nantinya : 
WA= ( WE x acuan efficiency)10-dB/10 
 
WA adalah kemampuan daya kontinyu transduser dalam watt -dB 
daya tekan transduser pada beban penuh 

Dengan mengganti nilai WE 800 watt, acuan efisiensi 0,004 dan 
daya tekan 3,3 dB maka diperoleh nilai akustik 15 watt.   

Tingkat pantulan dalam ruang dengan konstanta ruang 2500 
maka dengan persamaan : 
LREV = 126 + 10 log 15  
The reverberant level in a space with a room 
constant of 2500 is then: 
LREV = 126 + 10 log 15 - 10 log 2500 = 104 dB SPL 
Dengan daya bervariasi dapat disusun dalam table berikut :  : 
 
Nilai tingkatan maksimum        Daya masukan 
1 104 dB                                   800 W 
2 110 dB                                   1600 W 
4 116 dB                                   3200 W 

Apa yang terjadi pada frekuensi  di bawah penggabungan timbal 
balik yang  berlangsung turun drastis di bawah frekuensi pancung 
nominal sistem, dan secepatnya semua meningkat 3 dB setiap 
penggandaan unsur 

2.18.1. Studi Kasus A 
Sistem suara dan music untuk Gereja Besar Evangelical  

        Deskripsi dan spesifikasi 
        Rancangan arsitektur berbentuk fan ditunjukkan dalam 

gambar 2-29. biasanya untuk gereja modern evangelical yang mampu 
mengakomodasi banyak orang, semua posisi tempat duduk terlihat 
baik.   
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Gambar 2-29. Rencana ruang 

evangelis (www.jbl.com) 

Masalah akustik utama adalah  bagian depan balkon seperti kurva 
dan dinding belakang bengkok sendiri. Jika tidak diberi perlakuan 
tepat, permukaan ini dapat menyebabkan pemantulan kembali ke 
platform. Dalam banyak kasus, ruang demikian dirancang dengan 
suatu bahan penyerap yang melimpah, membuat ruang sungguh 
sunyi.  Kemudian  setiap sistem penguatan diperlukan untuk 
memberikan perasaan dilingkupi lingkungan akustik.   

Sistem terdiri dari susunan pusat kiri, pusat dan kanal music 
stereophonic kanan, suara akan diperkuat hanya di atas pusat kanal. 
Pemenuhan untuk area balkon ditunda akan diberikan oleh cincin 
tujuh loudspeaker, dan yang berada di bawah balkon dipenuhi   
dengan ditambah dipasang lima belas loudspeaker soffit. Susunan 
utama mengatasi platform yang telah dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan horizontal nominal lebih dari 120 o. Jika analisis CADP2 
menunjukkan kebutuhan,  loudspeaker sisi dan depan   yang 
mungkin perlu ditambahkan untuk meningkatkan pemenuhan dalam 
area lantai utama.  

Susunan stereo utama dimaksudkan untuk memenuhi 
terutama lantai utama dan 
beberapa baris awal 
dibawah balkon. 
Pemenuhan area balkon 
akan diutamakan 
monophonic , dengan sinyal 
sama dengan yang 
diumankan pada semua 
loudspeaker itu. Siste 
loudspeaker utama akan 
mampu diperluas lebar 
bandnya pada kedua 
frekuensi atas dan bawah. 
Tingkat music diharapkan 
pada lantai utama 105 dB. 

 Latihan 
Susunan Utama : 

         Spesifikasikan lemen-
elemen setiap tiga susunan 
utama dan tentukan 
besarnya daya yang 
diperlukan 
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Gambar 2-30. Diagram listrik dari susunan 

utama (www.jbl.com) 

Cincin penunda pertama 
       Spesifikasikan lemen-elemen yang diperlukan, daya yang 
dibutuhkan dan metode distribusi 

Cincin tunda kedua : spesifikasikan lemen-elemen yang diperlukan 
dan dya yang dibutuhkan serta metode distribusi. 

Penyelesaian : 
Susunan Utama. 

Terdapat 2 dasar pendekatan dalam perancangan susunan 
utama. Kemungkinan 
sistem dirakit dengan 
secara individual 
frekuensi rendah dan 
tengah.  Keuntungan 
pendekatan ini adalah 
komponen frekuesni 
tinggi dapat 
dipertahankan dengan 
ketat bersama-sama 
sehingga interferensi 
diantaranya minimum. 
Bagaimanapun, biaya 
pembuatan dengan 
pendekatan ini   mahal 
tidak masuk akal.   

Pendekatan lain 
menggunakan blok 
bangunan, yang 

demikian ini seperti sistem SP225-9. Khususnya, empat dari sistem 
ini dapat disusun dengan ruang dianataranya untuk 
mempresentasikan stereo yang baik dan dimirigkan untuk 
menghasilkan pemenuhan sudut 135o.   

Pengawatan merupakan perpaduan seri SP, sehingga masalah 
dapat diselesaikan. Pasangan di pusat unit SP225-9 akan 
ditempatkan bersebelahan dan belakang dimiringkan dengan sudut 
120o .Kanal ini terutama untuk pidato, namun dapat juga digunakan 
baik seperti halnya kanal stereo untuk music. Dua unit SP 225-9 
akan digunakan untuk presenetasi stereo kanan kiri. Semua unit 
akan memiliki mengarah ke bawah dengan sudut elevasi sekitar 60o, 
dan rata-rata mengarah ke lantai utama 10 meter. 
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Gambar 2-31. Diagram listrik dari sistem tunda 

(www.jbl.com) 

Kalkulasi tingkatannya adalah sebagai berikut : 
Level         Power      Distance 
100 dB       1 W         1 meter 
131 dB       1200 W   1 m 
111 dB       1200 W   10 m 

Dalam kasus ini, pemberian daya ke dua LF unit masing-masing 
SP 225-9 beban diparalel (4 ohm) dikendalikan oleh satu penguat 
MPX1200.  Tiga HF dalam setiap susunan utama diberi daya oleh 
penguat MPX600 (200 watt ke dalam 16 ohm). Setiap satu dari empat 
susunan utama juga mempunyai modul subwoofer SP128S. Ini akan 
diberi daya dengan cara yang sama sepeti di bagian LF dari unit 
128S.  

    Kalkulasi tingkatannya ditunjukkan di bawah ini. 
     Level             Power        Distance 

102 dB         1 W            1 meter 
133 dB         1200 W      1 m 
113 dB         1200 W      10 m 
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Diagram kelistrikan untuk susunan utama ditunjukkan dalam gambar 
2-31. 

Cincin Tunda : 
Cincin tunda dari loudspeaker pertama seharusnya terdiri 

loudspeaker yangbaik. Setiap satu dari 8 loudspeaker mempunyai 
cakupan lemparan suara yang jauh sekitar 6 meter dan dapat 
mengakomodasi masukan 150 watt. Tingkat keluaran masing-masing 
dapat dihitung dengan hasil sebagai berikut.  

Level             Power    Distance 
96 dB            1 W        1 meter 
118 dB          150 W    1 m 
102 dB          150 W     6 m 

 
Sebagai suatu pasangan pemakaianan, delapan pengeras suara 

akan  menyediakan pemenuhan frekwensi tinggi ditambahkan  untuk 
pendengar di balkon, memastikan artikulasi baik. Dibawah balkon 
sistem soffit terdiri dari 16 transduser yang ditempatkan 2 meter di 
atas tinggi pendengaran pendengar. Model 2142 memiliki sensitivitas 
97 dB dan kemampuan daya 90 watt.   Pendengar secara langsung 
di bawah salah satu transduser ini, jika daya yang diberikan oleh 1 
watt akan terdengar tingkatan 91 dB. Pendengar yang berada 
diantara pasangan akan mendengar pada tingkatan sekitar 90 dB.  
Sembilan puluh watt setiap transduser kemampuan alat pada 
tingkatan puncak sekitar 110 dB dapat ditingkatkan di bawah balkon.  

2.18.2. Kasus B  
Distribusikan sistem penguat suara pidato untuk gereja liturgical. 

 
2.18.2.1 Informasi umum dan Spesifikasi dasar performansi 

Sistem dalam kasus yang diperlajari ini adalah khas dari apa yang 
mungkin ditemukan kira-kira setiap bangunan religi besar di Eropa dan 
banyak kota besar di Amerika. Gambar rancangan dan pandangan 
depan ditunjukkan dalam gambar 2-31. Pertimbangan bangunan memiliki 
volume 12 000 meter kubik dan luas permukaan 4000 meter persegi. 
Waktu pemantulan frekuensi menengah 2,5 detik menandai adanya nilai 
dari luasan 800 meter persegi dari unit penyerapan.  

Perhatian utama dengan sistem yang demikian adalah ruang 
perbandingan suara langsung terhadap pemantulan dan waktu 
pemantulan. Setiap loudspeaker akan mendistribusikan keseluruhan 
tingkat pantulan dibelakang suara yang dikuatkan dan langkah utama 
kita adalah menentukan  jumlah speaker yang akan diperlukan untuk 
melingkupi area tempat duduk. Dengan mempelajari gambar bangunan 
rancangan dapat dilihat bahwa 8 loudspeaker akan meliputi tempat 
duduk transept dan 10 sistem akan meliputi tempat duduk tengah gereja.       
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Gambar 2-32. Rencana sudut pandangan depan dari liturgical besar 

(www.jbl.com) 

2.18.2.2 Analisis 
Akan diperlukan loudspeaker tunggal yang mampu melemparkan 

suara terpanjang untuk melingkupi pendengar yang berada di tengah 
gang, dengan jarak kira-kira 7 meter. Misal digunakan Control 28 yang 
mampu menghasilkan tingkatan 28 dB pada sumbu jarak 7 meter. 
Sekarang dapat langsung diatur tingkatan daya dan jarak seperti table 
berikut. 

  
  
  
   

 

 

 

 Sekarang buat perkiraan tingkat pantul yang aka nada di dalam 
ruang ketika suara langsung dari loudspeaker tunggal sampai pada 
pendengar 85 dB. Untuk mengerjakan ini harus menentukan efisiensi 
loudspeaeker. Ambil data dari lembar data Control 28, terbaca rerata 
cakupan DI di atas 200 sampai 2000 Hz, sekarang sensitivitas dihitung 
dengan persamaan :  

 

Tabel 2-2 Hubungan daya -jarak 

Level          Daya        Jarak 

92 dB          1 W         1 meter 

75 dB          1 W         7 meter 

85 dB        10 W         7 meter 
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Gambar 2-33. Pandangan sisi sudut gereja 

 

Sensitivitas (1 W @ 1 m) = 109 + DI + 10 log Efficiency. 
 
Masukan data dan susun kembali :  
10 log Efficiensi = 92 -109 - 5 = -22 
Efficiensi adalah 10-22/10 = 10-2.2 = .63% 
 

Kontribusi total terhadap bidang pantul  dari semua 18 loudspeaker akan 
bekerja bersamaan. Daya akustik yang dipancarkan dapat dihitung 
berikut : 18 X 10 X 0,0063 = 1 134 watt akustik.  Disini 18 adalah jumlah 
loudspeaker yang digunakan, 10 watt adalah daya listrik yang digunakan 
dan 0,0063 adalah efisiensi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Langkah berikutnya analisis kebutuhan untuk menentukan tingkatan 
hasil pemantulan dalam ruangan.  

Lrev = 126 + 10 log WA – 10 log R 

Relativitas dalam ruang tinggal, Sa dan R hampir identik, oleh karena 
itu : 

Lrev = 126 – 0,6 – 29 = 96 dB SPL  
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Gambar 2-34. Diagram elektris sistem kawasan tunda 

(www.jbl.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang telah sampai pada analisis dimana dapat memperkirakan 
performansi keseluruhan sistem berkaitan dengan kejelasan suara. 
Telah diketahui berikut : 
� Bahwa bila loudspeaker tunggal menghasilkan tingkatan 85 dB 

SPL pada pendengar terjauh, menghasilkan tingkatan pantulan 
96 dB SPL. 

� Waktu pantulan frekuensi menengah dalam ruangan adalah 2,5 
detik. Sebagaimana dalam analisis langkah akhir, dapat diperiksa 
performansi  kemungkinan kejelasan suara, sesuai dengan 
analisis Peutz kerugian artikulasi huruf mati    (Alcon) dengan 
makna ditunjukkan diagram dalam gambar 2-33.  
Lokasi perbandingan langsung terhadap pantulan dari -11 dB 
sepanjang sumbu dasar, dan kemudian bergerak ke atas sampai 
garis horizontal sesuai dengan waktu pemantulan 2,5 detik bida 
dilihat bahwa performansi sistem  sedikit di atas borderline 15% 
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Alcon. Ini menunjukkan bahwa perancangan sudah hampir tidak 
berhasil dalam mencapai performansi yang dapat diterima.  
Dalam kata lain, analisis telah menunjukkan bahwa batas yang 
dapat diterima diistilahkan kejelasan suara. Kenyataannya ada 
tiga faktor  yang akan bekerja membantu perbaikan : 
� Kriteria Peutz didasarkan hubungan akustik pada 2 kHz. 

Dengan band menengah (500 Hz) pantulan 2,5 detik 
beralasan berasumsi  bahwa waktu pantulan pada 2 kHz akan 
menjadi sekitar 2,2 detik  berdampak pada pelemahan udara. 

� Belum mepertimbangkan bahwa luas permukaan (sebagai 
kebalikan dengan koefisien penyerapan) kebanyakan daya 
akustik lebih banyak diserap dari pada koefisien rata-rata 
penyerapan yang ditunjukkan.  Pada frekuensi 2 kHz, area 
pendengar . 
Pada frekuensi 2 kHz, area pendengar akan mempunyai 
koefisien penterapan sekitar 0,5, ini menunjukan bahwa 
tingkat pantulan sebenarnya yang dibangkitkan oleh sistem 
penguat  dapat menjadi baik 3 dB kurang dari hasil 
perhitungan.  Akan dengan mudah memindahkan titik data 
dalam grafik sangat dekat dengan zona yang baik. Tentunya 
harus memperhitungkan jumlah yang sebenarnya hadir   
dalam area pendengar sebelum membuat asumsi.   Jika 
semua peserta dapat dibujuk untuk menempati bangku gereja 
depan, loudspeaker di belakang tidak diperlukan dan dapat di 
offkan, akan mengurangi tingkatan bidang pantul.   

� Faktor kerja terakhir  baik akan mengurangi waktu 
pemantulan dalam ruang yang ada sekumpulan orang.  Ingat 
bahwa waktu pantul 2,5 detik adalah untuk ruang kosong. 

 Zona Penundaan : 
Pengaturan waktu tunda yang disarankan adalah :   
Zone 1. Loudspeakers 2, 3, 6, and 7 10 msec 
Zone 2. Loudspeakers 1, 4, 5, and 8 22 msec 
Zone 3. Loudspeakers 9 and 10 40 msec 
Zone 4. Loudspeakers 11 and 12 55 msec 
Zone 5. Loudspeakers 13 and 14 70 msec 
Zone 6. Loudspeakers 15 and 16 85 msec 
Zone 7. Loudspeakers 17 and 18 100 msec. 

 Komentar Umum : 
Sistem yang diuraikan dalam pembahasan unu menekankan 
hubungan yang kompleks antara akustik (ilmu suara) dan elektro 
akustika yang tidak dapat dipisahkan dalam  perancangan 
penguatan suara yang besar, ruang langsung. Hal yang sangat 
disarankan adalah pelajari dan pahami sungguh-sungguh dasar 
hubungan yang telah dipelajari secara cermat. Prinsip dasar 
ditekankan : 
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Gambar 2-35. Audio 

mikropon (www.shure.com) 

 

• Kanpanpun mungkin, menggunakan loudspeaker untuk 
mendistribusikan melingkupi area tempat duduk,  namun yang 
mempunyai penggalan cepat diluar kemampuan sudut 
nominalnya. Dalam kata lain, bertahan di sumbu DI setinggi 
mungkin konsisten dengan kemampuan yang dibutuhkan.    

• Coba meminimkan lintasan jarak terjauh di dalam zona 
loudspeaker yang ditentukan. Sistem membelakangi arah 
bangku gereja mendekati jarak limit.  

• Duduk bergerombol menghadap ke depan ruang dan matikan 
loudspeaker yang tidak digunakan.   

• Banyak ruang besar telah dirancang namun hanya sedikit 
orang memperhatikan masalah kejelasan suara, dan banyak 
ruang liturgis hanya mengharapkan kebutuhan modern.  
Penilaian hati-hati harus dibuat disini, dan tidak ada ruang 
tinggal liturgies harus diubah secara akustik tanpa suatu 
nasihat dan konsultasi dari orang berpengalaman sebagai 
konsultan akustic.   

2.19. Sistem Audio 

Sebuah Sistem Audio terdiri dari 5 (Lima) komponen utama, 
yaitu: Input (masukan), Proses, Amplifikasi (Penguatan), Output 
(Speaker) dan Pengkabelan. 

2.19.1 Unit Input (Masukan) 
2.19.1.1. Mikropon 

Mikropon adalah suatu alat 
yang dapat mengubah getaran suara 
menjadi getaran listrik. Mikropon 
merupakan salah satu sumber pokok 
dan merupakan input studio rekaman 
(studio produksi). Karena sangat peka 
dalam menerima getaran suara, 
peletakan mikropon memerlukan 
pengaturan yang khusus agar suara-
suara yang tidak diperlukan tidak ikut masuk menggetarkan 
membrane mikropon. Media penghantar getaran listriknya merambat 
melalui kabel. 
Ditinjau dari jenisnya, mikropon dibagi menjadi : 
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Gambar 2-36. Konstruksi 

mikropon dinamis 

 

Gambar 2-37. Konstruksi 
Carbon (Cardiode) 

mikropon 

� Mikropon dinamis 
Mikropon dinamis adalah 
mikropon yang menggunakan 
prinsip kerja induksi (mikropon 
menjadi sumber listrik induksi). 

Prinsip kerja : Getaran suara yang 
masuk menggerakkan membran; 
getaran membran menggerakkan 
moving coil; getaran moving coil 
yang berada dalam membrane 
magnet akan menyebabkan 
timbulnya aliran listrik. Aliran listrik 
yang berupa gelombang listrik 
seirama dengan getaran suara 
yang diterima. 

 

� Mikropon Karbon (Cardiode) 
 Mikropon karbon adalah mikropon yang menggunakan 
prinsip kerja tahanan (resistansi) yang berubah-ubah, biasanya 
adalah resistor arang. 

Prinsip kerja : Getaran suara yang 
masuk menggetarkan membran. 
Getaran membran ini menyebabkan 
kerenggangan dan kerapatan arang 
berubah-ubah. Hal ini menyebabkan 
bervariasinya nilai resistansi arus 
listrik yang melewati kumparan 
primer. Arus listrik pada kumparan 
primer akan terinduksi pada 
gulungan sekunder dan besar 
kecilnya arus ini tergantung dari 
getaran membran yang disebabkan 
oleh getaran suara yang diterima. 

� Mikropon Kondensor 
 Mikropon kondensor  adalah mikropon yang dalam 
kerjanya menggunakan kondensator. 

Prinsip kerja : Getaran suara yang masuk menggetarkan 
membran. Getaran membran ini mengakibatkan gerakan maju 
dan mundur lempengan penghantar pada kondensator. Dengan 
perubahan ini, nilai kondensator pun berubah seiring dengan 
perubahan getaran. Perubahan kapasitansi ini menyebabkan 
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Gambar  2-38. 

Sensitivitas Omni 
Directional Mic 

 

 
Gambar 2-39. 

Sensitivitas 
Bidirectional Mic 

 

 
Gambar 2-40. 

Sensitivitas mic 
direcional  

 

terjadinya getaran listrik. Selanjutnya getaran listrik ini diperkuat 
oleh Preamp. Pada mikropon jenis ini memerlukan tegangan 
phantom dari preamp sebesar 48 volt, tetapi untuk aplikasi sehari 
hari biasanya mikropon kondensor cukup menggunakan bateray 
1,5 volt 

2.19.1.1.1.Menurut karakteristiknya, mikropon dibagi menjadi : 
� Mikropon Omnidirectional  

 
 

Mikropon omnidirectional  merupakan 
mikropon yang mempunyai sensitivitas ke 
segala arah. 

 

 

 

� Mikropon Bidirectional  

Mikropon bidirectional merupakan 
mikropon yang mempunyai daerah 
sensitivitas dua arah berbentuk 
seperti angka 8 dengan nilai 
kepekaan pada bagian epan dan 
belakang  mikropon. 

 

� Mikropon directional 
Mikropon directional merupakan 
mikropon yang mempunyai 
sensitivitas hanya ke arah depan     
dan sudut-sudut kecil di sekitarnya. 

 

 

 

Setiap mikropon mempunyai karakteristik yang berlainan pada 
frekuensi respon, output, impedansi, dan daerah jangkauan. Selain 
itu penggunannya pun berbeda-beda. Seperti diketahui, mikropon 
untuk studio biasanya adalah jenis dinamis dan kondenser. 

Mikropon dinamis adalah mic yang mempunyai daerah 
frekuensi yang lebar dan penampilannya sangat kokoh. Sedangkan 
mikropon kondenser mempunyai fidelitas yang paling baik diantara 
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Gambar 2-41. sistem 

wirelees mikropon 
(www.behringer.com) 

 

keseluruhan jenis dan sangat banyak digunakan dalam bidang siaran 
radio dan rekaman. Mic ini biasanya sudah dilengkapi dengan pre 
amlifier di dalamnya. Oleh karena itu, penggunaannya harus 
menggunakan power suply. Namun, dengan kemampuan fidelitas 
yang baik ini, noise yang tidak diinginkan sering tertanggapi. 

Pemasangan mikropon harus 
memerhatikan beberapa ketentuan dan 
kebutuhan sang pemakai. Jika mic 
dipasang tertalu dekat dengan sumber 
suara, mungkin suara akan menjadi 
berdesah mungkin juga suara akan 
menjadi bass dan kemungkinan yang 
lain adalah suara akan menjadi over. 
Bila kedudukan mic jauh dari sumber 
suara, kemungkinan suara akan 
terdengar mengaung. 

Mikropon mengirim sinyal ke preamp melalui perantara kabel, 
conector yang sering digunakan adalah XLR, Toa tusuk dan mini 
stereo/mono. Untuk lebih jelasnya pelajari tentang pengkabelan di 
akhir modul ini. Saat ini banyak berkembang mikropon wireless, pada 
dasarnya sama dengan mikropon pada umumnya, hanya saja media 
perantaranya berupa gelombang elektromagnetic, bukan 
menggunakan kabel. 

 
2.19.1.2. Radio Penerima AM/FM 

Radio Penerima AM/FM merupakan salah satu pesawat input 
audio. Radio AM maupun FM mempunyai fungsi yang sama yaitu 
menerima informasi dari pemancarnya. Informasi yang dikirim dan 
diterima berupa gelombang suara dengan media (career) gelombang 
radio (elektromagnetik). Perbedaan AM dengan FM ada pada sistem 
modulasinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Gelombang modulasi  

Gelombang pembawa 

Gelombang pemodulasi 

Gelombang modulasi 

Gelombang pembawa 

Gelombang pemodulasi 

Gambar 2-42. Sistem modulasi 
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Gambar 2-43.  Pesawat radio 

penerima 
 

Gambar 2-44. Contoh Panel 

belakang sebuah pesawat radio 

penerima 

 
Gambar 2-45. Kaset 

 

Gambar 2-46. Tape Recorder 

 

Didalam suatu pesawat penerima radio 
siaran, sinyal yang diterima dari 
pemancar  akan dipisahkan antara 
gelombang suara dan gelombang 
pembawanya (career). Gelombang 
pembawa akan di filter dan dihilangkan, 
sedangkan gelombang suara akan di 
kuatkan sebelum dikeluarkan di 
terminal output. Pada umumnya radio 

penerima ini dikemas dalam satu unit 
dengan tape recorder. 
Terminal output pada pesawat radio 
penerima berupa konektor RCA atau 
mini stereo/mono. Pada umumnya 
output berupa analog, dan sinyal dari 
output bisa diproses lebih lanjut. 

2.19.1.3 Pemutar File Suara 
Analog 
 Piringan hitam pernah menjadi 
favorit sebagai media penyimpan 
data suara, tetapi setelah 
munculnya kaset, media piringan 
hitam mulai ditinggalkan. Kedua 
media rekam tersebut sama-sama 
bekerja pada sinyal analog. Bentuk 
piringan hitam seperti CD pada saat ini, Hanya ukurannya lebih besar. 
Karena pada saat ini sudah jarang sekali digunakan, maka untuk 
media rekam analog kita fokuskan ke kaset. 

Compact Cassette, yang biasa disebut kaset, pita kaset, atau 
tape adalah media penyimpan data yang umumnya berupa lagu. 
Berasal dari bahasa Perancis, yakni cassette yang berarti "kotak 
kecil". Kaset berupa pita magnetik yang mampu merekam data 

dengan format suara. Dari tahun 1970 
sampai 1990-an, kaset merupakan 
salah satu format media yang paling 
umum digunakan dalam industri musik. 

 Kaset terdiri dari kumparan-
kumparan kecil. Kumparan-kumparan 
dan bagian-bagian lainnya ini 
terbungkus dalam bungkus plastik 
berbentuk kotak kecil berbentuk 
persegi panjang. Di dalamnya terdapat 
sepasang roda putaran untuk pita 
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Gambar 2-47. Sistem Audio Sederhana 

 

magnet. Pita ini akan berputar dan menggulung ketika kaset 
dimainkan atau merekam. Ketika pita bergerak ke salah satu arah dan 
yang lainnya bergerak ke arah yang lain. Hal ini membuat kaset dapat 
dimainkan atau merekam di kedua sisinya. Contohnya, side A dan 
side B. 

 Kaset dimainkan menggunakan Tape Player/ Tape Recorder. 
Informasi yang terdapat dalam pita kaset akan diambil oleh Head 
kemudian dikuatkan oleh sebuah Preamp Head. Sinyal dari Preamp 
dapat diproses lebih lanjut menggunakan Tone Control atau ke Audio 
Mixer. 
 Pada Tape Recorder, disamping bisa untuk memutar kaset 
pesawat ini juga bisa digunakan untuk merekam sinyal suara. 
Konektor yang biasa digunakan untuk in/output adalah RCA. Untuk 
Tape Recorder mini menggunakan konektor mini stereo. 
 
2.19.1.4. Pemutar File Suara Digital 
 Sama halnya file suara Analog, file suara digital juga memerlukan 
media penyimpanan. File suara digital biasa disimpan di CD, Disket, 
Hardisk, dan IC Memory (Flash). Untuk dapat didengar, sinyal suara 
digital harus diubah dulu ke sinyal analog. Didalam pemutar file suara 
digital terdapat DAC (Digital to Analog Converter) yang berfungsi 
untuk mengubah sinyal suara digital ke analog. 
 Pemutar file suara digital antara lain: CD/VCD/DVD player, Mp3 
Player, PC, Laptop, iPod dsb. Pada PC dan Laptop membutuhkan 
sebuah software untuk memutar file suara digital sesuai dengan 
formatnya. Software yang sering digunakan antara lain; WinAmp, 
JetAudio, Windows Media Player, dsb. Konektor output yang 
digunakan di CD/VCD/DVD player adalah RCA sedangkan didalam 
Mp3 Player, PC, Laptop, iPod adalah mini stereo. 
 Dalam file suara digital dikenal format, format adalah sistem 
pengkodean file. File suara digital berasal dari sinyal suara analog 
yang di sampling dan di kodekan. Diantaranya adalah Mp3, Midi, 
Wav, AAC, WMA, Real Audio, Ogg Vorbis, polyphonic dan 
sebagainya. 
  

2.19.2. Proses 
 Unit proses Audio 
sangat beragam, tetapi 
pada dasarnya sama 
seperti telah 
digambarkan diatas. 
Yaitu terdiri dari unit 
input atau masukan, unit proses, penguatan dan output. 
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Gambar 2-48. Audio Mixer 

2.19.2.1.  Audio Mixer 
Dalam dunia Audio profesional, sebuah mixing console,   analog 

maupun digital, atau juga disebut soundboard / mixing desk (papan 
suara) merupakan peralatan 
elektronik berfungsi memadukan 
suara. Lebih populer dengan 
istilah "mixing", pengaturan jalur 
(routing) dan merubah level, serta 
harmonisasi dinamis dari sinyal 
audio. Siynal - sinyal yang telah 
diubah dan diatur kemudian 
dikuatkan oleh penguat akhir atau 
power amplifier. Audio mixer 
secara luas digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk studio 
rekaman, sistem panggilan publik, sistem penguatan suara, dunia 
penyiaran baik radio maupun televisi. Audio mixer juga diperlukan 
dalam proses pasca produksi pembuatan film. Suatu contoh  
penerapan sederhana, dalam suatu pertunjukan musik misalnya, 
sangatlah tidak efisien jika digunakan masing masing amplifier untuk 
menguatkan setiap bagian suara vokal penyanyi dan alat alat musik 
yang dimainkan oleh band pengiringnya. Disini Audio mixer akan 
menjadi bagian penting sebagai titik pengumpul dari masing masing 
mikropon yang terpasang, mengatur besarnya level suara sehingga 
keseimbangan level bunyi baik dari vokal maupun musik akan dapat 
dicapai sebelum diperkuat oleh amplifier. 

Mixer merupakan perangkat paling populer setelah mikropon. 
Lebih dikenal dengan sebutan mixer, mungkin kebanyakan orang  
menyebut demikian karena fungsinya yang memang mencampur 
segala suara yang masuk, kemudian menyeimbangkan, menjadi dua 
kanal (L-R) untuk stereo, dan satu untuk mono. Kemudian mengirim 
ke cross-over, selanjutnya ke power amplifier dan akhirnya ke 
speaker. 

Mixing console menerima berbagai sumber suara. Bisa dari 
mikropon, alat musik, CD player, tape deck, atau DAT. Dari sini 
dengan mudah dapat dilakukan pengaturan level masukan dan 
keluaran mulai dari yang sangat lembut sampai keras. Sebagai ontoh 
sebuah sistem audio itu umpamakan sebagai tubuh manusia, snake 
cable bisa diumpamakan sebagai sistem syaraf, dan mixing console 
sebagai jantungnya. Bila terjadi suatu masalah dengannya, berarti 
sistem tersebut sedang dalam masalah besar. Salh satu syarat 
terpenting dalam mixing console yang baik adalah mempunyai input 
gain yang baik, pengaturan eq juga baik. Maka dengan demikian akan 
dapat dilakukan pengaturan yang lebih sempurna dan optimal 
terhadap setiap input mikropon, atau apapun yang menjadi sumber 
suaranya. Ada banyak tipikal pengaturan yang terdapat dalam sebuah 
mixing console. 
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Gambar 2-49. EQ pada chanel Audio 
Mixer 

2.19.2.1.1.  Menu Umum Pada Mixer 
� Gain 

Disebut juga input level atau trim, biasa terdapat pada urutan 
paling atas dari setiap channel mixing console. Fungsinya adalah 
untuk menentukan seberapa sensitive input yang diinginkan diterima 
oleh console. Apakah berupa sinyal mic atau berupa sinyal line 
(keyboard, tape deck, dll). Tombol ini akan sangat membantu untuk 
mengatur sinyal yang akan masuk ke console. Bila sinyal lemah, 
maka dapat dilakukan penambahan, bila terlalu kuat dapat dikurangi. 
Contoh : untuk penyanyi yang suaranya lemah atau tidak meiliki 
power yang baik, diperlukan penambahan gain yang lebih. 
Sedangkan untuk gebukan kick drum, mungkin dilakukan dengan 
sedikit penambahan. Ini dilakukan agar menjaga setiap input yang 
masuk ke mixer tetap optimal. Input gain yang terlalu besar akan 
menyebabkan distorsi, sedangkan kalau terlalu lemah akan 
membutuhkan penambahan yang bila berlebihan akan menyebabkan 
noise. 

Input gain stage adalah hal yang paling penting dan kritis, karena 
dari sinilah semua suara yang berkualitas dimulai. Maka usahakan 
untuk menjaga sedapat mungkin agar setiap input tetap bersih dan 
jelas. Sebab noise dan distorsi yang diakibatkan dalam poin ini akan 
mengalir terus ke seluruh sistem dan membuat seluruhnya menjadi 
terganggu. Bila ternyata input gain sangat besar atau bahkan terlalu 
besar sehigga setelah dikurangi juga masih saja terlalu kuat, maka 
untuk itu terdapat switch PAD pada console yang fungsinya  
menurunkan gain input sinyal mulai –20 sampai –30 dB. 
� EQ pada channel 

Pada setiap channel di mixing console selalu terdapat Equalizer 
Section. Fungsinya yaitu sebagai pengatur tone untuk me-modifikasi 
suara yang masuk pada channel tersebut. Umumnya sound engineer 
melakukan perubahan sound melalui EQ bertujuan dua yaitu: 

• untuk merubah sound instrumen menjadi sound yang lebih disukai  

• untuk mengatasi frekuensi dari input yang bermasalah, misalnya 
feedback, dengung, overtune. 

Pengaturan yang sangat 
mendasar dari EQ adalah berupa 
Low dan Hi, kemudian 
penambahan dan pengurangan 
(boost/cut). Atau ada juga yang 
lebih kompleks dengan 4 jalur 
dengan fungsi yang full parametric. 
Namun tak perduli seperti apa tipe 
EQ yang terdapat dalam console, 
karena tetap dalam tujuan yang 
sama untuk membantu 
menemukan sound yang terbaik. 
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� EQ yang fix 
Yang dimaksud fix diatas adalah pada EQ tersebut tidak memiliki 

tombol untuk memilih frekuensi yang akan disetting. Karena frekuensi 
yang akan “dikerjai” telah ditetapkan dari pabrik. Pembagian frekuensi 
pada EQ jenis ini mirip dengan pembagian yang terdapat pada 
crossover, hanya terdiri atas : 
• Low, dan hi-pada EQ 2way  
• Low, Mid dan Hi-pada EQ 3way  
• Low, Low Mid, Hi mid dan Hi-pada EQ 4 way 

Memutar tombol boost/cut akan memberi pengaruh sampai 12 
atau 15 db tergantung mixing console apa yang anda gunakan. 
Keuntungan EQ yang fix adalah : harga yang relatif ekonomis, 
terhindar dari kesalahan pmilihan frekuensi yang akan disetting. 
Kesalahan seperti ini bisa disebabkan oleh kurang berpengalamannya 
sound engineer (penata suara), dan keuntungan yang terakhir adalah 
hemat waktu dalam pen-settingan. Namun ada juga kekurangannya 
seperti : tidak dapat memilih frekuensi khusus yang diinginkan. 
Karena semua frekuensi telah ditetapkan dari pabriknya. 
� Sweepable EQ 

Biasa disebut Quasi Parametric atau Semi Parametric (bukan full 
parametric-karena tanpa pengatur bandwitch). Pada EQ yang full 
parametric dapat dilakukan pengaturan untuk setiap parameternya. 
Apakah itu parameter frekuensi, bandwitch, ataupun parameter level. 
EQ tipe ini mempunyai kemampuan set-up yang sangat fleksibel, dan 
biasanya menyediakan pengontrolan mid-range dengan sistem EQ-3 
atau 4 jalur. Cara kerja : Lakukan pemutaran pada tombol freq untuk 
memilih freq yang akan diatur. Kemudian putar tombol boost/cut untuk 
penambahan atau pengurangan pada frekuensi yang dipilih tadi. 
Misalnya untuk mengatur frekuensi low mid pada drum. Biarkan 
frekuensi lain tetap pada sound flat, kemudian putar tombol boost/cut 
sampai habis ke kiri, atau pada posisi kira-kira jam 7. Kemudian putar 
tombol frekuensi sampai sound yang terdengar boomy tadi terdengar 
hilang. Setelah frekuensi yang dicari ketemu, lakukan pengaturan lagi 
pada tombol boost/cut. Karena melakukan pemotongan yang terlalu 
ekstrm pada frekuensi low mid bisa mengakibatkan sound yang 
terdengar “kosong”. Dapat juga dilakukan pengaturan untuk vokal 
pada frekuensi 3,5KHz saja tanpa mempengaruhi keseluruhan 
frekuensi Hi Mid lainnya. Mixing console dengan pengaturan mid 
tunggal biasanya bisa dibeli dengan harga yang lebih ekonomis, 
sementara mixing console versi lain yang dilengkapi dengan 
pengaturan Low Mid dan Hi Mid agak lebih mahal. 

Ada juga model pengaturan equalizer dengan tombol Mid yang 
sebenarnya sama saja dengan tipe sebelumnya. Hanya saja tombol 
pemilih frekuensi dan tombol cut/boost berada dalam satu tempat. 
Untuk frekuensi diatur oleh tombol yang sebelah luar, sedang untuk 
boost atau cut dilakukan oleh tombol sebelah dalam. Tipe ini juga 
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sering terdapat pada mixing console yang full parametric EQ dengan 
sistem 4 way. Desain seperti ini dilakukan oleh pabrik pembuatnya 
karena alasan menghemat tempat. Desain sebuah mixing console 
juga merupakan suatu hal yang penting dan menentukan. 

 
2.19.2.1.2. Pengaturan lainnya pada channel 

� 48V Phantom 
Ada beberapa tipe mikropon yang salah satunya adalah 

merupakan mic condeser, mic jenis ini butuh tenaga tambahan untuk 
membuatnya bekerja. Untuk itulah tombol 48v phantom berfungsi 
yang bila diaktifkan akan mengirim 48v DC ke mikropon sebagai 
penyuplai tenaga, atau juga ke DI Box aktif. Perhatikanlah baik-baik, 
karena pada beberapa mixing console tidak terdapat switch phantom 
secara individual, melainkan hanya terdapat satu tombol saja untuk 
mengaktifkan phantom bagi seluruh channel, maka periksalah terlebih 
dahulu, bila semua kabel yang terkonek ke konsole adalah 
merupakan input balance, ini tidak akan menimbulkan masalah. 
Tetapi bila salah satu atau beberapa diantaranya merupakan tidak 
balance, maka ini akan menimbulkan masalah. 
� PAD 

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, tombol ini berfungsi 
untuk mengurangi gain input dari 20 samapi 30db. Tombol ini bukan 
merupakan tombol putar yang bisa diatur pengurangannya, melainkan 
tombol tekan. Bila tombol PAD ditekan gain input akan berkurang 
antara 20 sampai 30 db tergantung mixer (baca:manual booknya). 
Dan bila anda kurang teliti, ini akan menyebabkan mic jadi tidak 
terdengar karena pengurangan tersebut. Jadi tombol PAD diperlukan 
hanya untuk sinyal yang overload. Dan itupun bila setelah dikurangi 
pada tombol gain ternyata masih tetap terlalu kuat. 
� Reverse 
       Reverse adalah untuk membalikan phase. Pada setiap masukan 
selalu terdiri minimal lebih dari satu sambungan. Misalnya mikropon 
yang dengan konektor XLR pasti terdapat tiga pin (pin1-ground, pin2-
hot/positif, pin3 cold/negatif). Bila salah satu pin terbalik (pin2 dan 
pin3), maka suara yang dihasilkan akan berbeda. Ini sangat terasa 
bila terjadi pada channel kick drum. Yang kalau pin berada pada 
posisi benar, maka pada saat kick dihentak, konus speaker akan 
bergerak kedepan dan menghembuskan udara ke arah anda 
bukannya ke belakang. Sedang kalau pin terbalik, konus akan 
bergerak ke belakang dan menghisap udara dari arah anda. 

Untuk itulah tombol reverse berguna, yang bila diaktifkan akan 
membalik phase dari channel (positif menjadi negatif). Ini juga 
berguna untuk kasus dua buah mic dengan posisi sangat berdekatan 
sehingga terjadi canceling phase, yang akan mengakibatkan sound 
terdengar hampa (dengan kehilangan suara rendahnya). Hal ini sering 
terjadi bila anda tidak teliti terhadap semua plus minusnya kabel. Dan 
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jangan cepat panik bila saat anda setting disuatu tempat, anda 
mendengar nada rendah yang terlihat loyo, bisa terjadi dikarenakan 
keterbalikan phase tersebut. 

Contoh sederhana : hubungkan output dari cd player ke mixing 
console. Dan dengarkan suaranya dengan seksama. Kemudian 
tekanlah tombol reverse dari salah satu channel. Dengarkan lagi 
suaranya. Pasti salah satunya lebih baik 
� Mic/line 

Switch tekan ini untuk merubah sirkit gain control. Tergantung 
apakah yang menjadi input adalah mic, effect return atau tape 
deck/CD. Pada banyak mixing console terdapat terminal input yang 
terpisah antara mic dan line input pada channel yang sama. Input mic 
biasanya menggunakan tipe konektor balans 3 pin XLR atau kadang 
biasa disebut jack Canon. Sedangkan line input menggunakan jack 
seperti yang biasa dipakai jack gitar. 

Hal ini memungkinkan untuk mencolokkan dua input yang 
berbeda dalam satu channel, dan switch ini untuk mengaktifkan salah 
satu input yang kita inginkan diantara keduanya. Sebagai contoh, 
anda dapat mencolokkan effect return dengan gain yang diset rendah 
pada mic input kemudian mencolokkan lagi tape deck pada line input 
channel yang sama. Pada saat band sedang show dan tape deck 
tidak dibutuhkan, anda tinggal men-switch tombol tersebut pada posisi 
mic. Kemudian pada saat band telah selesai dan butuh playback 
musik dari tape deck/CD, anda juga tinggal men-switchnya pada 
posisi line. Ini bisa dilakukan untuk menghemat channel, khususnya 
apabila console yang digunakan tidak terlalu besar. 
� High Pass filter 

Akan memotong frekuensi rendah dari input yaitu dari 80 Hz ke 
bawah. Ini dapat diaktifkan (IN) bila dari sumber suara tidak 
memproduksi suara dengan jangkauan frekuensi serendah itu. 
Misalnya Hi-Hat, vokal, gitar (khususnya akustik). Namun tidak perlu 
diaktifkan (OUT) terhadap channel drum (kick dan beberapa tom) dan 
bass gitar. Karena bila diaktifkan akan mengakibatkan channel 
tersebut kehilangan frekuensi rendahnya. 
� EQ In/Out 

Merupakan switch sederhana untuk mengaktifkan dan menon-
aktifkan section EQ pada channel. Juga berguna untuk 
membandingkan sound yang telah di EQ hanya dengan menekan 
tombol tersebut bolak-balik. 
� Group Assigns 

Disebut juga Subgroup Assigns, hanya terdapat pada mixing 
console yang memiliki group. Misalkan pada mixing console tersebut 
tertulis 16/2 berarti 16 channel 2 output (L/R). Ini menunjukkan bahwa 
mixing console tersebut tidak memiliki group. Namun bila tertulis 
16/4/2, ini berarti mixing console tersebut memiliki 16 channel, 4 
group dan 2 master L/R. Group assigns adalah yang menentukan 
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kemana sinyal channel akan dikirim. Apakah ke group atau ke master 
L/R. Misalnya dalam sebuah mixing console yang memiliki 4 group, 
kita dapat mengirim semua channel drum ke group 1, gitar dan bas ke 
group 2, keyboard ke group 3 dan vokal ke group 4. Sedangkan bila 
tersedia 8 group, kita dapat melakukan hal yang sama namun 
semuanya dalam stereo. Yang kemudian seluruhnya dikirim ke master 
L/R. Mungkin akan timbul pertanyaan, sepertinya ini tidak begitu 
berarti, karena akhirnya seluruhnya dikirim juga ke master L/R. 
Bukankah lebih baik mengatur langsung dari master? Tapi dalam 
kenyataannya tidak begitu. Misalnya pada saat soundcheck kita telah 
membalans dan menyeimbangkan seluruh channel dan kemudian kita 
gabungkan dengan bass gitar dalam group 1-2. Pada saat 
pertunjukan sedang berlangsung, kita hanya perlu mengawasi group 
1-2 saja untuk mengontrol level keseluruhan channel drum dan bass. 
Begitu juga dengan backing vokal atau instrument yang kita 
gabungkan dalam group yang sama. Sebagian besar group assigns 
juga dilengkapi dengan pan control individual. 

Menggunakan group akan sangat membantu dalam 
mengoperasikan sistem pada penampilan live. Sinyal dari channel 
dapat dikirim ke group mana yang kita mau atau juga dikirim ke 
master. Misalnya kita kirim channel penyanyi utama ke master L/R 
sedang channel dari backing vokal ke group yang kemudian di-insert 
gate hanya untuk group tersebut. Dan masih banyak kemungkinan 
lain. 
� PFL dan SOLO 

Tombol PFL (Pre Fade Listening) akan membantu untuk 
mendengar (melalui headphone) channel yang tombol PFL / 
SOLOnya diaktifkan. Juga untuk men-check gain sinyal pada channel. 
Misalnya pada saat soundcheck, sebelum membuka fader dari 
channel, tekan tombol PFL, maka pada led indikator channel akan 
terlihat seberapa besar gain input yang masuk (apakah overload atau 
terlalu kecil) sebelum suara dikirim ke seluruh sistem. 

Pada beberapa tipe mixing console terdapat hanya tombol SOLO 
yang berguna pada saat soundcheck dan berfungsi untuk mengirim 
hanya channel yang ditekan tombol solonya ke master L/R. Ingat! 
Pastikan tombol ini dalam posisi out sebelum band mulai bermain. 
Atau ini akan menjadi hal yang sangat memalukan 
� Auxiliary Sends 

Dari tombol putar ini dapat dikirim sinyal dari channel tersebut 
keluar mixing console (melalui terminal aux out pada terminal 
keluaran di panel belakang mixer), kemudian dari tombol ini juga 
dapat dikontrol level sinyal yang dikirimnya tadi. Sinyal yang dikirim ini 
terpisah sama sekali dari keluaran master. Ini berguna untuk mengirim 
sinyal ke sistem monitor, atau juga ke berbagai macam unit effec, dan 
dari keluaran effect dikirim lagi ke channel yang berbeda pada mixing 
console. Mixer yang pling sederhana sekalipun sedikitnya memiliki 
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satu atau dua AUX SEND. Satu untuk mengirim sinyal ke monitor dan 
satu untuk mengrim effect (echo, reverb). Sedang pada mixing 
console yang lebih besar memiliki 4-6 atau 8 aux send yang kemudian 
dibagi lagi atas Pre Fade atau Post Fade. 
� Pre Fade 

Pada mixer besar umumnya terdapat auxiliary yang terbagi atas 
pre fade dan atau post fade. Sinyal yang dikirim dari Pre fade tidak 
mengalami pengaruh dari channel atau belum mengalami proses dari 
channel. Itulah makanya Pre fade yang Pre EQ baik dan ideal 
digunakan untuk mengirim sinyal ke monitor section. 
� Post Fade 

Adalah kebalikan dari pre fade. Yang semua sinyal yang dikirim 
melalui post fade adalah telah melalui proses dari channel atau ikut 
pengaruh dari channel fader, baik EQ maupun levelnya. Post fade 
sering digunakan untuk mengirim sinyal ke effect, atau mengirim 
sinyal ke mixer yang tepisah untuk keperluan broadcast (Stasiun TV 
atau Radio), dll. Tidak ada keterikatan dalam pemilihan penggunaan 
Auxiliary Send. Bisa saja menggunakan Pre fade untuk mengirim 
sinyal ke effect karena akan mendapatkan level original dari input. 
Hanya saja tetap harus melakukan pengontrolan level dari effect pada 
saat yang bersamaan. 
� Auxiliary Master 

Setiap auxiliary dari channel memiliki satu tombol lagi sebagai 
pengatur level untuk keseluruhannya. Misalnya aux 1 setiap channel 
memiliki master aux 1 untuk mengatur seluruh level dari aux 1 setiap 
channel. Begitu juga auxiliary lainnya. Yang berarti bila mixer meiliki 4 
auxiliary out, maka akan terdapat 4 auxiliary master. Perhatikan 
beberapa tombol sejenis seperti Aux Master, Effect Master, Monitor 
Master, atau sesuatu yang kurang lebih adalah berfungsi sama. Untuk 
pen-settingan awal putar tombol tersebut pada posisi jam 2, baru 
lakukan pen-settingan pada channel. Bila ternyata masih kurang kuat, 
tambah lagi, atau bila terlalu keras, kurangi. Semuanya tergantung 
situasi. 
� Auxiliary Return 

Sinyal yang telah dikirim melalui auxiliary out ke unit effect 
apakah Delay, Reverb atau lainnya akan dikirim kembali ke mixing 
console untuk digabungkan dan diseimbangkan secara tepat dengan 
level dari sinyal orisinil source tadi. Walupun cukup banyak juga 
mixing console yang memiliki pengaturan effect return secara khusus. 
Yang biasanya bukan dalam bentuk slider (potensio geser). Bila 
memang masih terdapat channel yang dapat digunakan sebagai 
masukan effect, kita dapat melakukan pegaturan sengan slider yang 
lebih memudahkan seperti melakukan pengaturan pada channel 
standard. Namun pengaturan dengan aux return juga sama seperti 
yang kita lakukan pada channel, hanya dengan memutar ke arah 
kanan dan kiri untuk menambah dan mengurangi level effect. 
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Gambar 2-50. Sebuah audio mixer 

tampak belakang 

Perhatikan! Bila anda membuka sedikit saja Aux Send dari channel 
yang telah digunakan sebagai effect return, akan berakibat feed back 
dan noise. Atasi segera dengan menurunkan level dari channel, 
kemudian periksa Aux Send pada channel. 

 
2.19.2.1.3. Tampak Belakang 

Menjadi salah satu yang sangat-sangat penting untuk 
diperhatikan. Karena disinilah seluruh kabel (baik input maupun 
output) terhubung. Termasuk dari snake kabel, tape deck/CD, atau 
juga untuk mengirim atau mnerima effect (send/return), sampai ke 
main output (untuk mengirim ke seluruh sistem utama).Berbeda tipe 
dan merk mixing console akan berbeda pula posisi panel belakangnya 
(yang kalau anda teliti pasti tidak akan terlalu membingungkan). Untuk 
setiap cahnnel terdapat 
terminal masukan mic yang 
biasanya terdiri dari konektor 
XLR. Namun ada lagi 
beberapa lainnya sebagai 
berikut : 

� line input 
Masukan selain 

masukan mic, namun 
terpisah (biasanya dengan 
jack gitar balance/TRS). 

 
� Insert 

Digunakan untuk mengolah sinyal melalui effect seperti Gate, 
Compressor atau EQ hanya untuk channel yang diinsert saja, 
berfungsi bila kita ingin menggunakan effect atau apapun untuk 
memproses hanya satu channel saja yang kita inginkan. Karena insert 
adalah jalur untuk mengalirkan dan menerima kembali sinyal yang 
telah diproses oleh effect atau perangkat apapun. Bila terdapat dua 
berarti satu untuk masukan (IN) dan satu untuk keluaran (OUT) yang 
selalu diberi tanda untuk tulisan Insert In dan Insert Out, bila terdapat 
hanya satu, ini pasti terdiri dari jack balance TRS (Tip Ring Slave). Tip 
adalah sebagai IN, Ring adalah sebagai OUT, dan Slave adalah 
sebagai GROUND. Selain itu juga terdapat line out atau direct out 
tersendiri, yang sering digunakan untuk aplikasi rekaman per-track, ini 
bisa saja Pre Fade atau Post Fade, tergantung consolenya. 

Pada section master terdapat beberapa terminal lagi seperti : 
Auxiliary Out yang biasa tertulis Aux snd 1, Aux send 2, dst. Atau juga 
dengan nama Effect Out, Monitor Out, tergantung apa yang tertulis 
pada tombol-tombol panel pengontrolnya. Setiap group mempunyai 
keluaran masing-masing dan selalu dilengkapi dengan insert group. 
Insert Group bisa digunakan bila kita hanya ingin memproses sinyal di 
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Gambar 2-51. Konsul Audio mixer 

pada aplikasi pertunjukan langsung 

group tersebut. Misalnya semua channel vokal dikirim ke group 1, 
kemudian kita men-insert compressor hanya untuk group satu yang 
berisi vokal. Banyak console yang didalamnya terdapat power supply. 
Tapi banyak juga yang menggunakan power supply terpisah, 
menggunakan multi pin yang terkoneksi ke console. Perhatikan 
tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakannya sebelum 
mencolokkan k listrik. Terminal keluaran untuk Master kanan dan kiri 
terdiri dari konektor XLR atau jack. Namun juga tidak jarang terdiri dari 
keduanya. Selain itu juga terdapat keluaran mono yang terpisah 
adalah penggabungan dari keluaran (kiri/kanan) yang juga dilengkapi 
dengan pengontrolan sendiri. Mungkin akan terdapat banyak sekali 
terminal pada panel belakangnya. 

 
2.19.2.1.4. Struktur Audio Mixer 

Jalur masukan (input) biasanya dibagi menjadi beberapa bagian: 

• Input Jacks / penguat muka 
mikropon (Mikropon preamps)  

• Basic input controls  

• Channel EQ (High, Mid 
high,Mid and low)  

• Bagian Routing termasuk Direct 
Outs, Aux-sends, Panning 
control and pengalamatan 
Subgroup  

• Input Faders  

• Subgroup faders  

• Output controls termasuk 
Master level controls, EQ 
dan/atau Matrix routing  

Pada konsul mixer 
profesional, beberapa bagian tersebut diberi kode-kode warna untuk 
memudahkan identifikasi yang cepat oleh operator. Tergantung dari 
jenis mixernya, apakah itu input mono atau stereo memiliki jalur input 
dengan pengaturan sendiri-sendiri pada setiap inputnya. Pada 
sebagian besar mixer, setiap kanal mempunyai jenis input XLR,RCA, 
atau Jack input ukuran 1/4 inci. 

2.19.2.1.5. Basic input controls 
Dibawah setiap inputnya, biasanya terdapat beberapa pengatur 

putar (knobs, pots). Pertama biasanya sebuah pengatur gain atau 
disebut trim. Input akan mengatur sinyal dari peralatan luar dan dan 
kontrol ini akan mengatur besarnya penguatan atau atenuasi sinyal 
yang diperlukan agar level sinyalnya memadai untuk proses 
selanjutnya. Pada langkah ini, dimana sebagian besar noise dan 
interferensi akan berpengaruh besar, dimana biasanya mikropon 
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mempunyai gangguan kurang lebih +50 dB. Balanced inputs dan 
konektor-konektor, seperti jenis XLR ,Tip-Ring-Sleeve (TRS), jack 1/4 
inci, akan mengurangi masalah gangguan ini. Kemudian akan banyak 
titik masuk setelah tingkat buffer/gain tersebut, dimana jika ada send 
atau return dari prosesor luar hanya akan berpengaruh pada kanal 
yang ada tersebut. titik masukan (inser points) biasanya digunakan 
dengan efek untuk mengatur amplitudo sinyal, seperti pembatas 
derau (noise gates), pelebar (expander) dan pengompres 
(compressor). 

2.19.2.1.6. Auxiliary send routing 

The Auxiliary send mengarahkan sebuah sinyal yang masuk 
terpisah ke sebuah jalur auxiliary yang dapat digunakan dengan 
peralatan luar. . Auxiliary sends , apakah itu pre-fader or post-
fader,dimana level pada sebuah pre-fade send diatur dengan the 
Auxiliary send control, sedangkan post-fade sends tergantung pada 
posisi channel fadernya. Auxiliary sends dapat pula untuk mengirim 
sinyal ke prosesor luar seperti reverb, yang kemudian dapat diumpan 
masukkan kembali melalui kanal yang lain atau dimasukkan ke 
auxiliary returns yang ada pada mixer tersebut. Pre-fade auxiliary 
sends dapat digunakan untuk menyediakan sebuah monitor mix pada 
musisi diatas panggung, dimana pada monitor mix ini mandiri dari 
jalur mixing utama. dapat 

2.19.2.1.7. Channel Equalizer (EQ) 
Pengaturan kanal yang lebih lanjut yaitu channel EQ. Pengaturan 

ini mengatur ekualisasi nada-nada frekuensi nada rendah (bass), 
nada menengah (midrange) dan nada tinggi (treble). Pada sebagian 
besar konsul mixing berukuran lebar (24 kanal atau lebih) biasanya 
mempunyai sweep equalization dalam satu atau lebih jalur frekuensi 
yang ada yang disebut parametric equalizer. Mixer dengan ukuran 
lebih kecil mempunyai beberapa atau bahkan tidak mempunyai sama 
sekali equalizer ini. Equalizer juga mengatur agar level frekuensi 
suara yang diatur tidak terjadi cliping yang akan mengganggu kualitas 
suara yang dihasilkan kanal tersebut. beberapa mixer masih 
mempunyai sebuah kontrol equalizer umum pada tingkat outputnya. 

2.19.2.1.8. Subgroup and mix routing 
 Setiap kanal pada mixer mempunyai sebuah rotary audio tapper 
berbentuk potensiometer atau potensio meter geser untuk mengontrol 
level volume tiap kanal agar lebih mudah. Banyaknya input 
menentukan juga berapa audio fader yang ada. Kemudian dari setiap 
kanal yang ada disatukan ke jalur main "mix", atau masih dibagi lagi 
ke beberapa submix. Kompleksitas pengaturan ini tergantung pada 
aplikasi apa mixer tersebut akan digunakan. Dan juga, pada mixer 
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Gambar 2-52. Equalizer grafik 

 
 

Gambar 2-53. Tampilan equalizer 
grafik 10 band 

tersebut disediakan "insert point" untuk setiap bus atau juga bisa pada 
keseluruhan mix. 

2.19.2.2. Equalizer (EQ) 
Equalizer secara umum 

dapat dibagi dua, yaitu 
graphic dan parametric. 
Graphical EQ banyak 
dipakai pada Equalizer 
rumahan, sedangkan yang 
banyak dipakai dalam dunia 
audio engineering adalah 
parametric EQ. 
Fungsi umum dari Equalizer 
adalah untuk memunculkan 
atau meniadakan frekuensi tertentu. Equalizer secara umum dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu Graphic 
dan Parametric. 
Dari gambar 2-53. dapat dilihat 
bahwa frekuensi dibagi menjadi 10 
band yang tetap. Dipilih frekuensi 
yang diinginkan, lalu 
mengcut/boost. Cara kerjanya 
cukup sederhana. 
Parametric EQ memiliki tiga buah 
parameter yang dapat disetel yaitu: 

• Center frekuensi : Frekuensi tengah yang ingin di cut / boost 
• Gain : jumlah cut / boost dalam satuan dB 
• Q Factor : Lebar atau sempitnya bandwith dari frekuensi yang di   

cut / boost 
Q factor: semakin tinggi angkanya, semakin sempit frekuensi.  
Semakin rendah Qnya, semakin lebar frekuensi yang kena. 

Selain Bell Shape EQ yang dapat ditentukan Qnya, dikenal juga 
yang namanya Shelving EQ. Pada shelving EQ, bandwith dan center 
frekuensi tidak lagi relevan. Sebagai gantinya f dideskripsikan sebagai 
cut-off frekuensi, dan g adalah slopenya. 

Low Shelf EQ : Semua frekuensi dibawah f yang ditentukan akan 
terkena boost / cut 

High Shelf EQ : Semua frekuensi diatas f yang ditentukan akan 
terkena boost / cut 

High Pass EQ : Semua frekuensi dibawah f yang ditentukan akan 
dipotong / dibuang. 

Low Pass EQ : Semua frequency diatas f yang ditentukan akan 
dipotong / dibuang. 
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EQ sebaiknya digunakan sesudah proses tracking. Artinya pada 
saat merekam suatu suara, baik itu vocal, atau gitar, dianjurkan untuk 
tidak mengEQnya terlebih dahulu. Biasakanlah untuk mencari sound 
yang terbaik pada saat merekam. Mungkin dengan merubah letak 
mikropon, mengganti mikroponnya, atau alat musiknya. Yang harus 
diingat, bahwa tak dapat memboost/cut apa yang tidak ada dari 
awalnya. 

Low Cut Filter: Digunakan ketika merekam vocal dengan jarak 
dekat. Karena adanya proximity Effect, juga menjaga getaran-getaran 
seperti dari kaki, AC, dan lain-lain. 

Apabila terpaksa meng-EQ lebih dari 9 dB, apabila mungkin, 
cobalah untuk merubah posisi mikropon atau mentune alat musik 
untuk mendapatkan sound yang diinginkan.Apabila mendapatkan 
bagian job mixing sementara yang lain mentracknya, maka mau tidak 
mau terpaksa menggunakan EQ. Dalam hal ini cobalah untuk 
menghindari penggunaan lebih dari 9 dB. Penggunaan EQ, terutama 
saat memboostnya, memiliki efek samping yaitu phase shifting. Lebih 
baik untuk meng-cut, karena efek sampingnya tidak sebesar mem-
boost. 

Gunakan "cut" untuk menghilangkan frekuensi yang bermasalah 
atau membuat sound menjadi lebih baik. Gunakan "boost" untuk 
merubah warna dari sound. 

 
2.19.2.2.1. Natural EQ 

Sebenarnya di alam, frekuensi yang berenergi rendah adalah 
high frequency. Akibatnya pada jarak yang jauh, yang pertama kali 
hilang adalah high frekuensinya. Sebagai contoh: apabila seseorang 
mendengar suara drum dari ruangan sebelah, suara kick drum ( low 
frequency) dapat menembus tembok karena memiliki energi lebih 
dibandingkan dengan suara cymbal (High Frequency). Teori ini 
dipergunakan sewaktu mixing dan ingin membuat beberapa 
instrument terdengar lebih jauh. 

2.19.2.2.2. Penggunaan EQ 
Penggunaan EQ sebenarnya dapat menurunkan kualitas dari 

sound. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk mencari sound yang 
diinginkan dari awalnya. Ingatlah bahwa tak dapat meng-cut atau 
boost frekuensi yang tidak ada dari awalnya. Sebagai contoh, apabila 
seseorang menaruh bantal diantara beater kick drum dan mikropon, 
maka bagaimanapun anda mem-boost atau meng-cut frequency, 
maka tetap tak akan mendapatkan sound yang diinginkan. 

Jangan meng-EQ instrumen untuk menjadikannya terdengar 
enak dalam solo, tetapi bagaimana membuat instrumen itu terdengar 
baik di dalam mix. Contoh : Full Range gitar solo terdengar enak 
waktu solo, tapi mungkin akan menabrak instrumen lain dalam mix. 
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Gambar 2-54. Audio reverb 

Gambar 2-55. Simulasi reverb 

EQ biasa digunakan untuk: 
• Merubah warna dari sound 
• Memisahkan dua instrument yang frekuensinya bertabrakan 
• Menyingkirkan frekuensi kotor yang mengganggu 
• Mastering 
• Meredam feedback 

Frequency EQ dapat dibagi atas: 
• Very Low yaitu dari sekitar 80 Hz 

kebawah 
• Low sekitar 80 Hz - 350 Hz 
• Low Midrange sekitar 350 Hz - 2 

kHz 
• High Midrange sekitar 2 kHz - 6 

kHz 
• High yaitu sekitar 6 kHz keatas. 

 
2.19.2.3. Reverb 

 Di kamar mandi suara orang akan bergema, sehingga terdengar 
lebih bagus. Gema inilah yang dalam bidang audio engineering 
disebut dengan reverb. Jangan dicampur dengan echo, karena itu 
adalah hal lain. Bila ada permintaan penambahan echo yang 
dimaksudkan adalah   reverb   ditingkatkan. 

Reverb: adalah suatu efek yang terjadi karena suara yang 
dipantulkan. Reverb terjadi karena adanya pantulan dari suaranya 
sendiri. Tiap ruangan memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini 
ditentukan oleh beberapa faktor seperti : 

o Bahan dan bentuk dari dinding ruangan 
o Luasnya ruangan  
o Banyaknya material/benda-benda di dalam ruangan tersebut 

Di bidang audio engineering, 
digunakan berbagai parameter di 
efek unit reverb, untuk 
mensimulasikan reverb yang 
terjadi di alam. Apabila 
diperhatikan efek unit atau plug 
akan pantulannya, maka akan 
didapatkan beberapa parameter 
seperti pre delay, early reflection, 
RT 60 / reverb time 60 dB, 
Diffusion, High Cut / Low Cut, dan 
sebagainya. Di bawah ini adalah 
keterangan singkat dari tiap-tiap 
parameter yang ada. 
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Pre Delay : pantulan pertama yang mempersepsikan ukuran 
ruangan. Perencana dapat menghitung jarak pre delay berdasarkan 
luas ruangan yang ada dengan patokan suara merambat sejauh 343 
meter per detik. Otak manusia mempersepsikan reverb ketika jarak 
pre delay adalah kurang dari 100 ms. Apabila lebih dari itu, maka 
dibilang adalah echo.  
 Early Reflection : beberapa pantulan pertama yang terjadi 
sebelum reverb yang sesungguhnya datang. Beberapa pantulan 
pertama inilah yang mempersepsikan bentuk ruangan serta 
banyaknya barang-barang/material di dalam ruangan tersebut. 
 
Hi-Cut : untuk memotong frekuensi tinggi  reverb. Karena apabila 
suara dipantulkan, maka akan kehilangan sebagian dari frekuensi 
tinggi.   Selain itu frekuensi tinggi sangat mudah untuk di serap oleh 
material seperti karpet atau pakaian. Jadi, inilah yang dicoba untuk di 
simulasi oleh reverb unit dengan mengatur parameter Hi- Cut. 
 
Diffusion : pengaturan untuk mendapatkan kejelasan reverb. 
 
RT 60 : waktu sebelum reverb berkurang 60 dB.   

 
Dalam mixing, reverb juga bisa berfungsi untuk membuat sebuah 

persepsi akan jauh atau dekatnya sumber suara. Tiga jenis reverb 
utama yang paling sering digunakan adalah : Plate, Room, Hall. 
Ketika mixing reverb biasanya digunakan sebagai efek send. 
Alasannya adalah : apabila digunakan dalam posisi insert, maka 
seseorang harus memasang sebuah unit pada setiap channel yang 
membutuhkan reverb. Sedangkan dalam posisi send, reverb cukup di 
insert pada aux channel / effect channel. Selanjutnya tinggal 
membuka aux bus dari channel yang ingin diberi efek. Selain 
menghemat CPU, dengan hanya menggunakan satu atau dua buah 
unit saja, maka hasil mixing anda akan terdengar lebih menyatu 
karena karakteristik reverbnya sama.   

Ketika Reverb digunakan sebagai efek send (aux), maka harus 
diingat settingan mix adalah Wet 100 % dan Dry 0 %. Pada auxiliary 
channel hanya ingin mendapatkan Sound Reverbnya ( wet ). Sound 
aslinya ( dry ) berada pada track channelnya. 

Untuk pemula, dapat juga menggunakan preset yang tersedia. 
Untuk amannya gunakan Reverb Time antara 1.5 sampai 2.5 
second. 

 
2.19.2.4. Audio Compressor 

Compressor adalah sebuah alat yang termasuk dalam kategori 
“gain based”. Sewaktu menyetel parameter-parameter yang terdapat 
pada sebuah unit compressor, digunakan satuan dalam dB. 
Compressor berguna untuk membuat sinyal lebih rata atau stabil.   



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                            Sri Waluyanti dkk 

 

114                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

 

Gambar 2-56. Audio Compressor 
yang telah terpasang pada rak 

Audio 

 

Dahulu sewaktu rekaman di pita analog, ketika seorang Sound 
Engineer merekam material yang memiliki perubahan dinamika tinggi, 
maka dia akan menurunkan volume sehingga bagian yang  
berdinamika kuat tidak mengakibatkan distorsi. Masalahnya, ketika 
volume diturunkan, maka bagian yang lembut  dekat pada noise floor, 
menjadi tak terdengar jelas karena tertutup oleh suara seperti 
“shhhhhh”. Dengan menggunakan compressor, maka sound engineer 
dapat menstabilkan materi sehingga volume keseluruhan dapat 
diangkat dan mengurangi tape noise. 

Contoh lain adalah penggunaan compressor pada vocal. Mari 
dibayangkan apabila dimixing sebuah lagu yang hanya terdiri dari 
vocal, sedangkan musiknya berasal dari keyboard atau organ tunggal. 
Dapat diketahui bahwa musik organ tunggal memiliki dinamika yang 
konstan, sehingga akan menjadi masalah apabila vocalnya memiliki 
dinamika yang lebar.  

Misalnya penyanyi berbisik pada intro, lalu menyanyi dengan 
kencang pada bagian reff. Apabila dibalance musik dan vocal 
berdasarkan saat ref, maka ketika intro vocal tak akan kedengaran 
karena  penyanyi berbisik. Begitu juga apabila dibalance musik dan 
vocal berdasarkan saat intro, maka saat ref musik akan tertutup 
karena vocalist menyanyi dengan kencang / berteriak.  

Dengan menggunakan compressor, Sound Engineer dapat 
menstabilkan vocal tersebut sehingga dapat “masuk/menempel” 
dengan baik pada musik organ tunggal. Untuk rekaman, Compressor 
juga dapat digunakan “sebelum” sinyal masuk ke tape / hard disk. 
Untuk aplikasi ini, Compressor berguna 
untuk menjaga sinyal yang masuk agar 
tidak sampai terjadi digital clipping. 
Yang masih termasuk dari kategori 
compressor antara lain:  
� Limiter : outputnya konstan, tidak 

perduli besar kecilnya sinyal yang 
masuk / sinyal tak diperkenankan 
melewati threshold yang ada.  

� Brick Wall Limiter : limiter yang 
banyak digunakan pada saat 
mastering untuk menaikkan volume 
keseluruhan dari sebuah materi 
audio.  

� Frequency Selected Compressor 
: bekerja pada satu band frequency 
yang telah ditentukan. Contohnya 
adalah deesser. Deesser bekerja 
pada frequency sekitar 5 – 8 kHz 
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dan berguna untuk menekan bunyi desis pada vocal 
� Multi Band Compressor : banyak digunakan untuk mastering. 

Beberapa compressor dijadikan satu, tiap compressor menangani 
frekuensi atau bandwith yang berbeda secara independent. Tiap 
bandwith dapat memiliki pengaturan attack, release , ratio dan 
threshold yang berbeda. Misalnya jika memiliki MBC yang dibagi 
3, maka dapat di set : satu untuk meng-compress frekuensi 
rendah, satu untuk mid, dan satu untuk high frequency.  

Apabila digunakan dengan baik dan benar, sebagian besar 
pendengar awam tak akan menyadari bahwa compressor telah 
digunakan. Telinga manusia cenderung lebih peka terhadap 
perubahan pitch dari pada perubahan amplitudo. Umumnya, sound 
engineer mengerti musik. Tentu dapat mengerti, selain nada dan 
irama, perubahan dinamika atau keras lembutnya sebuah lagu sangat 
mempengaruhi keindahan dari lagu tersebut. Apalagi untuk lagu 
klasik,  inilah yang akan dicoba untuk dipertahankan.   

Secara garis umum ada 5 buah parameter yang dapat di atur, 
yaitu: threshold, ratio, attack time, release time, dan output/gain. Dari 
ke 5 parameter ini, dibagi menjadi dua bagian yaitu, threshold dan 
ratio. Selanjutnya attack time dan release time. Pertama-tama dibahas 
soal threshold dan ratio. 
o Threshold adalah satu point dimana apabila sebuah sinyal 

melewati titik ini, maka compressor akan mulai bekerja. 
Pemakailah yang menentukan threshold ini. Sebagai contoh, 
apabila threshold diatur  pada -20 dB, maka semua sinyal yang 
melewati -20 dB akan di proses. Sinyal yang tak melewati tak akan 
di proses. 

o Ratio adalah perbandingan atau jumlah dari kompresi yang akan 
dikenakan kepada sinyal audio yang melewati batas threshold. 
Misalkan ratio di set pada perbandingan 3:1 dan threshold -20 
dBFS. Apabila sinyal berada pada -14, berarti melewati threshold 
dengan jumlah 6 dB. Lalu akan di kompress dengan perbandingan 
3:1. Maka akan didapat hasilnya. Nah ini yang ditambahkan pada 
threshold yang -20 dB tadi. Hasil akhirnya adalah -18 dB.  

o Attack time menentukan berapa lamanya   compressor “menunggu 
sebelum mulai bekerja” setelah ia mendeteksi adanya sinyal yang 
melewati threshold. Seperti dilihat pada gambar diatas, setiap 
instrument memiliki “Sound Envelope” yang berbeda. Jika attack 
time diset “fast”, maka compressor akan melihat dan bereaksi 
pada hampir setiap sinyal yang melewati threshold.  
Contoh : saat menggunakan compressor pada track drum. 
Apabila attack time di set cepat, maka compressor akan bereaksi 
terhadap setiap pukulan drum. Ketika merubah attack time to 
“slow”, maka compressor tak akan bereaksi terhadap sinyal 
berdurasi pendek.  
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o Release time menentukan berapa lamanya si compressor 
“menunggu sebelum berhenti bekerja”  setelah ia mendeteksi 
bahwa sinyal audio sudah tak lagi berada di atas threshold. Bisa 
juga diartikan waktunya sebelum compressor kembali ke normal 
(sebelum dia bekerja) 

o Make up gain, atau output. Ketika sebuah sinyal di compress, 
maka otomatis amplitudenya akan berkurang. Output ini berguna 
untuk menambah “Gain” dari sinyal audio anda yang sudah di 
kompres.  
Beberapa Compressor memiliki pengaturan yang disebut Hard 

Knee atau Soft Knee. Perbedaannya adalah, pada Hard Knee ketika 
sinyal masih di bawah threshold, sama sekali tidak dicompress. Begitu 
melewati threshold, maka compressor langsung bekerja. Pada soft 
knee, ketika sinyal mulai mendekati threshold maka compressornya 
mulai bekerja.  
Beberapa kesalahan yang banyak ditemui pada saat mengatur 
compressor : 
• Thresholdnya di set ke 0 
• Ratio di set ke 1 
• Attack terlalu besar saat meng-compress instrument perkusi 
 
Cara cepat untuk mengeset compressor: 
• Set Ratio 3:1 
• Set Attack Time 12 ms, Release Time 50 ms atau Auto 
• Perlahan-lahan turunkan thresholdnya sehingga didapat Gain 

Reduction antara 4 s/d 8 dB. 
 

Panduan menentukan parameter compressor: 
• Jenis instrument dipakai untuk menentukan attack dan release 

Time 
• Teknik bermain atau dynamic range dipakai untuk menentukan 

ration dan gain reduction. 
  

Panduan perbandingan dB saat mengcompress dan mixing : 
• +1 dB artinya bertambah 12% 
• +3 dB artinya bertambah 40% 
• +6 dB artinya dua kali lipat lebih kencang ( bertambah 100% ) 
• -1 dB artinya 90% dari original SPL 
• -3 dB artinya 70% dari original SPL 
• -6 dB artinya setengah dari original SPL. 
 

2.19.2.5.  Multigate 
Gate bisa dianalogikan sebagai volume control otomatis. Ketika 

menerima trigger berupa suara, maka volume akan terbuka, dan 
ketika suara tidak ada, maka volume akan di tutup lagi begitu sinyal 
itu di bawah titik-batas yang di tentukan.  
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Gambar 2-58. Ultracurve 
(www.behringer.com) 

Gambar 2-57. Audio multigate (www.behringer.com) 

• Titik batas yang ditentukan disebut treshold 

• Seberapa cepat volume dibuka disebut attack 

• Seberapa cepat volume itu ditutup kembali disebut Release 

• Volume tidak sepenuhnya mati disebut Range 
Multigate biasa dipasang di drum sebagi noisegate. Misal 

dipasang di bass drum, ketika bass tidak dibunyikan, maka tidak ada 
suara yang dilewatkan, tetapi ketika dibunyikan maka volume akan 
otomatis terbuka. 

Fungsi lain adalah sebagai trigger. Misal dipasang pada snare 
drum, ketika snare dipukul maka akan mentrigger efek (synthesizer) 
dan bersamaan akan mengeluarkan bunyi efek yang diinginkan. 
Synthesizer adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk 
mensintesa suara sederhana ke dalam bentuk yang lebih kompleks. 
Ada dua jenis Synthesizer yang pertama Frequency Modulation (FM) 
Synthesizer lalu yang kedua adalah Wave Tabel (WT) Synthesizer. 
FM Synthesizer menggunakan modulasi frekuensi untuk  
menyintesiskan suara. Wave Tabel Synthesizer adalah perangkat 
yang lebih mahal dibandingkan FM Synthesizer. Sebab WT 
Synthesizer memiliki 
lebih banyak memiliki 
sampel dari berbagai 
macam suara instrumen 
asli yang disimpan dalam 
ROM-nya. Jumlah ROM 
dan kompresi yang 
dimilikinyalah yang 
membuat WT 
Synthesizer lebih mahal. 
Namun, suara yang dihasilkan dengan Synthesizer ini lebih kaya 
dibandingkan FM Synthesizer). 
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Gambar 2-59.Tampilan Software RTA 

dari Jk 

 

 
Gambar 2-60. Anti feedback (www.behringer.com) 

 

 

2.19.2.6.  Audio Expander 
Audio Expander adalah pesawat audio tambahan untuk membooster 
frekuensi tertentu. Pesawat audio ini digunakan ketika suara asli kurang 
dapat diolah atau sang enginer ingin merubah warna input tersebut. 

2.19.2.7. RTA (Real Time Analyzer) 
RTA adalah alat untuk memonitor frekuensi suara secara real time. RTA 
digunakan untuk mencari kesalahan kesalahan frekuensi dalam menset 
sistem audio. RTA akan 
memberikan informasi berupa gafik 
frekuensi. Dari alat ini kita bisa 
mengetahui frekuensi frekuensi 
noise atau frekuensi yang yang 
perlu di bost dan di cut. 

Audio RTA mempunyai built in 
mikropon yang flat untuk menerima 
sinyal suara dari luar.  Jadi, RTA 
bersifat independent tidak 
terhubung pada sistem audio 
melalui jaringan kabel. 

 
2.19.2.8. Feedback 
Destroyed 
Feedback Destroyed 
berfungsi untuk mencegah 
feedback pada mikropon. 
Penggunaan alat ini bersifat 
opsional, tidak wajib, 
karena alat ini dapat 
menurunkan dB. Alat ini digunakan hanya pada situasi sistem audio yang 
memungkinkan banyak terjadi feedback. 

2.19.2.9. Audio Distributor 

 Audio distributor digunakan untuk mendistribusikan sinyal audio. 
Fungsinya adalah untuk menggandakan output dari mixer dan 
mengurangi loss akibat percabangan. 

2.19.2.10. Earphone Distributor 

Sama dengan Audio distributor, hanya yang digandakan adalah output 
earphone/headphone. Alat ini digunakan untuk keperluan monitoring. 
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Gambar 2-61. Powerplay earphone distributor 
(www.behringer.com) 

 

Gambar 2-62. Penggunaan crossover aktif 

 

Gambar 2-63. Loud speaker Management 
Sistem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.19.2.11. CrossOver 

 CrossOver berfungsi untuk memisahkan sinyal suara menurut 
frekuensi respon speaker. 
Pada jaman dahulu, crossover 
berupa rangkaian pasif yang 
terdiri dari R-L-C yang 
dipasang sesudah power 
amplifier. Untuk sekarang 
telah berkembang crossover 
aktif. Crossover aktif dipasang 
sebelum power amplifier, 
dalam hal ini pemisahan 
frekuensi lebih baik tetapi 
boros dalam penggunaan 
power amplifier. 
 

 
 
 

2.19.2.12. LMS (Loud speaker Management Sistem) 
Loud speaker Management 
Sistem merupakan 
pengembangan dari crossover 
aktif, fungsi sama, yang 
berbeda adalah sistem 
controlnya. 
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Gambar 2-64. Power amplifier 
(www.behringer.com) 

 
Gambar 2-65. Box loudspeaker 

(www.qsc.com) 
 

 
Gambar 2-66. Box 

speaker medium dan 
frekuensi tinggi 

 
Gambar 2-67. Contoh Box woofer 

2.19.2.13. Audio Amplifier 
Amplifier atau power amplifier 

berfungsi untuk menguatkan sinyal 
audio setelah mengalami proses. 
Sinyal yang diterima akan dikuatkan 
untuk kemudian di umpankan ke loud 
speaker. 
 

2.19.3. OUTPUT (Loudspeaker) 
Muara dari sebuah sistim audio adalah 
speaker. Speaker mempunyai fungsi 
mengubah sinyal elektric menjadi 
mekanis sehingga dapat menimbulkan 
suara. Dalam sistim audio, penggunan  
Loudspeaker sudah terintegerasi 
kedalam Box sesuai dengan 
karakteristiknya masing masing. 
Speaker- speaker tersebut bertugas 
mengeluarkan suara menurut 
karakteristik frekuensi kerjanya. 
Berikut macam-macam loudspeaker 
menurut karakteristik dan 
kegunaannya: 
 
2.19.3.1. Kabinet tinggi dan menengah  

 

Jenis ini sangat baik untuk menghasilkan suara 
dengan frekuensi 1KHz keatas sampai 19Khz 
antara lain suara gitar, snare drum, vokal dan 
simbal 
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Gambar 2-68. Salah satu model box 

subwoofer (www.nexo.com) 

 
Gambar 2-69. Contoh box 

speaker fullrange 

 
Gambar 2-70. Box monitor 

 
Gambar 2-71.  Ilustrasi 

fill in speaker 

2.19.3.2. Kabinet Woofer   
 Jenis ini sangat baik untuk menghasilkan suara bas dan bas 

menengah seperti tom-tom, beduk, bas 
gitar, dll. 

2.19.3.2. Sub Woofer 
Speaker jenis ini menghasilkan 

suara lebih 
rendah dari 

woofer. 
Frekuensi  
response 

diantara 32Hz-
80Hz. Speaker jenis ini cocok untuk 
menghasilkan nada-nada sangat rendah 
seperti bas drum, bas gitar dsb. 

2.19.3.4. Full Range 
Speaker jenis ini mampu menghasilkan suara 
yang merata antara 20Hz sampai sekitar 
19KHz. Sangat cocok untuk menghasilkan suara dari Vokalis, MC dll 

2.19.3.5. Speaker Monitor  
Sama dengan karakteristik yang dimiliki oleh Full 
Range tetapi fungsinya sebagai monitor pemain 
musik yang sedang beraksi. Desain box dibuat 
khusus sehingga bisa diposisikan menghadap ke 
pemain musik. Walaupun ada juga yang 
mempunyai bentuk 
konvensional seperti box 
speaker pada umumnya. 
Monitor speaker ini 
disebut juga Fill in. 

 
2.19.3.6. Fill in Speaker 
Untuk pemakaian di panggung, speaker ini 
berfungsi sebagai monitor oleh pembawa acara 
atau pemain musik yang tampil. Fill in speaker juga 
merupakan istilah yang sering dipakai untuk 
menyebut speaker tunda (delay) yaitu speaker 
yang dipasang untuk menjangkau audien diluar 
jangkauan speaker inti. Speaker ini mempunyai 
karakter sama dengan speaker inti foh, hanya saja 
power yang lebih kecil dan phase ditunda untuk 
menyesuaikan jarak audien.  
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Gambar 2-72. Array speaker 

 
2.19.3.7. Array 

Array speaker merupakan teknologi 
terbaru dan diyakini lebih baik oleh para 
sound engineer untuk saat ini. Karakteristik 
speakernya sama dengan high and 
medium kabinet hanya saja 
memposisikannya yang berbeda. Array 
speaker ini dipasang dalam sebuah 
mountain rak kemudian di derek keatas 
untuk memperoleh bidang jangkauan 
(Range) suara yang lebih luas. 

 

 

 
 
 
 

 
 

Gambar 2-73. Susunan Speaker 

 
 
 

 
Array Speaker 

 
 
 
 
 
 
 

Vs 

 
          Konvensional 
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Gambar 2-74. 
Konektor RCA 

 
Gambar 2-75. 
Konektor XLR 

 

Tabel 2-3 Perbandingan susunan array dan konvensiaonal (groundstack) 
 

Susunan Box 
Speaker 

Keuntungan Kerugian 

Array Speaker Range suara lebih luas Rentan terjadi tabrakan frekuensi 

Konvensional Range suara terbatas Jarang terjadi tabrakan frekuensi 

2.19.4. Konektor dan Pengkabelan 
2.19.4.1. Konektor 

Konektor atau sering disebut jack, pin, spade dan banana 
sebagai ujung tombak kabel audio, berperan penting. Semakin baik 
bahan konduktor yang digunakan konektor semakin baik pula tingkat 
efiensi transmisi sinyal audionya. 

Jenis konektor yang sering digunakan dalam sistim audio adalah 
RCA, XLR, Tusuk TOA (Mono/Stereo), Mini (Stereo/Mono), Speakon, 
SPDIF. 

2.19.4.1.1. RCA  
 Konektor RCA banyak digunakan di 
perumahan. Konektor ini tersedia male dan 
female. Yang ada di dalam box pesawat 
adalah female. Hampir setiap peralatan 
audio visual menggunakan RCA sebagai 
terminal outputnya. Ujung konektor 
sebagai kutub positif sedangkan sisi 
luarnya sebagai ground. Dalam kehidupan 
sehari-hari, konektor ini biasanya berwarna kuning, putih atau 
hitam dan merah. 

2.19.4.1.2 XLR  
 Konektor XLR biasa disebut juga jack 
canon. Konektor ini mempunyai 3 kaki, yaitu 
kaki 1 untuk ground, kaki 2 untuk positif dan 
kaki 3 untuk negative. Konektor ini tersedia 
male dan female. Yang ada di dalam box 
pesawat adalah female Untuk hubungan 
balance, ketiga kaki tersebut harus 
dihubungkan terpisah, dengan kata lain 
memakai 3 kabel. Untuk hubungan un-
balance, kaki 3 dapat disambungkan dengan 
kaki 1 
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Gambar 2-76. Konfigurasi pin XLR 

 

 
Gambar 2-77.  Hubugan konektor 

XLR ke ¼” unbalance 

 
Gambar 2-78. Konektor ¼” 

unbalance (tusuk toa) 

 
Gambar 2-79. Konfigurasi pin ¼” unbalance 

 
Gambar 2-80. Mini stereo 

 
Gambar 2-81. 

Konektor Speakon 
 

   

 

 2.19.4.1.3.  Tusuk TOA 

Konektor jenis ini mempunyai 
karakteristik seperti RCA,  hanya saja 
bentuknya berbeda. Jadi ujung 
konektor untuk positif sedangkan 
lainnya sebagai ground. Konektor ini 
ada dua jenis, yaitu mono dan stereo 

 

 

 

 
 
 

2.19.4.1.4. Mini Jack 
 Mini jack sama dengan konektor tusuk TOA, hanya saja 
bentuknya lebih kecil atau mini. 
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Gambar 2-82. Cara instalasi 

konektor speakon 

 

2.19.4.1.5 Speakon 
 Speakon adalah konektor 
yang digunakan untuk 
koneksi speaker, bentuknya 
seperti XLR tetapi lebih 
besar, konektor ini tersedia 
male dan female. 
 

2.19.4.1.6 SPDIF 
 Sony/Philips Digital Interface Format disingkat S/PDIF adalah 
koleksi perangkat keras dan protokol level rendah untuk 
pengiriman sinyal audio digital antara perangkat dan komponen 
stereo. Format ini dikembangkan oleh Sony dan Philips. S/PDIF 
dikenal sebagai format audio yang digunakan untuk 
mengkoneksikan antar perangkat audio digital tanpa harus 
mengkonversikan dulu ke dalam bentuk analog. Konektor ini bias 
berbentuk RCA dan konektor tusuk dengan pin 5 atau 7 

2.19.4.2. Jenis-jenis Pengkabelan 
 Jenis kabel dibagi berdasarkan fungsinya. Adapun jenis-jenisnya 

dipaparkan di bawah ini. 

2.19.4.2.1 Kabel Yang Dialiri Arus / Kabel Power 
• Kabel yang dialiri arus untuk menyalakan perangkat audio 

disebut kabel strom kabel power. 
•  Tanpa kabel strom, perangkat audio sebaik apapun tidak dapat 

menyala. 
• Sinyal yang melalui kabel strom ini diubah oleh perangkat audio 

menjadi sinyal suara. Oleh karena itu kemurnian sinyal yang 
dialirkan dengan kabel strom sangat mempengaruhi kualitas 
suara yang dihasilkan oleh perangkat audio. 

• Faktor yang mengurangi kemurnian sinyal adalah EMI (Electro 
Magnetic Interference) dan RFI (Radio Frequency Interference). 
Contoh: handphone walaupun dalam posisi standby tetap 
mencari sinyal sehingga mengeluarkan RFI. 

• Untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, mulailah dari 
awal yaitu kabel strom yang baik. 

2.19.4.2.2. Kabel Digital 

• Kabel yang dialiri oleh sinyal digital disebut kabel digital. 

• Sinyal digital diambil dari CD/DVD Player sebelum dikonversi ke 
analag oleh DAC (Digital to Analog Converter) dalam head unit. 

• Ada 2 jenis kabel digital yang sering digunakan, yaitu: SPDIF dan 
TOS-LINK. 

• Kabel digital format S-PDIF unggul dalam hal kualitas suara (lebih 
berkesan analog) tetapi panjang maximum-nya 2 meter. Apabila 
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dipaksakan lebih dari 2 meter, maka sinyal digital melalui S-PDIF 
cacat dan dapat menyebabkan kerusakan pada head unit 
ataupun prosesor. 

• Kabel digital format Toslink memang kalah dalam hal kualitas 
suara namun panjangnya bisa sampai 6 meter atau bahkan lebih. 

2.19.4.2.3. Kabel Interconnect 

• Sinyal analog yang keluar dari prosesor atau head unit adalah 
sinyal tegangan rendah atau sering disebut ‘sinyal arus lemah’. 
Kabel yang digunakan untuk mengalirkan sinyal arus lemah ini 
menuju amplifier disebut kabel interconnect. 

• Ada 2 jenis kabel interconnect yang sering digunakan, yaitu kabel 
interconnect format Balance dan Unbalance. 

• Kabel Unbalance terdiri dari 2 kabel utama, yaitu: kabel untuk 
sinyal suara positif dan kabel untuk sinyal suara negatif yang 
digabung dengan ground. 

• Terminasi kabel unbalance umumnya menggunakan model RCA 
namun bisa juga menggunakan model XLR. 

• Desain kabel Unbalance lebih sederhana dibandingkan Balance 
sehingga banyak digunakan di ‘audio mobil’ dan ‘audio rumah 
high-end’. 

• Kabel Balance terdiri dari 3 kabel utama, yaitu: kabel untuk sinyal 
suara positif, kabel untuk sinyal suara negatif, dan kabel untuk 
ground. Oleh karena sinyal suara negatip tidak ‘menumpang’ 
pada ground. Sinyal suara lebih murni dan tidak mudah 
terinduksi. Dengan kata lain, hasil suara kabel balance lebih baik 
dibandingkan dengan kabel unbalance. 

• Terminasi kabel balance menggunakan model XLR dan tidak bisa 
menggunakan model RCA. Keunggulan dari terminasi model XLR 
adalah sifat koneksi yang lebih paten dengan sistem ‘click’ 

• Kabel balance banyak digunakan di ‘pro-audio’ (untuk panggung 
atau café) dan mulai digunakan di ‘audio rumah high-end’ 
maupun ‘audio mobil high-end’. 

2.19.4.2.4 Kabel Speaker 

• Sinyal keluaran amplifier adalah sinyal dengan arus  tinggi dan 
sering disebut ‘sinyal arus kuat’. 

•  Kabel yang digunakan untuk mengalirkan sinyal arus kuat 
disebut kabel speaker. 

• Oleh karena kabel speaker mengalirkan sinyal arus kuat, maka 
ukuran kabel speaker lebih besar dibandingkan kabel 
interconnect. 
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Gambar 2-83. Contoh kabel mikropon quad 

 

2.19.4.2.5  Kabel Mikropon 
 Kabel untuk mikrofon terdiri dari dua jenis. Begitu juga 
dengan kabel balance, yaitu kabel mikrofon standar terdiri atas 
tiga kabel, yaitu shield ( ground/pelindung ), kabel untuk kutub 
positip, dan kabel untuk kutub negatip. Sedangkan di dalam kabel 
mikropon quad berisi lima kabel, yakni shield, dua kabel untuk 
kutub positip dan dua kabel kutub negatip. 
 Kabel mikropon standard dari canare, seperti L2-T2S, 
terdiri atas dua kabel dalam berwarna biru putih. Isi kedua kabel 
tersebut masing-masing 60 kawat tipis. Kedua kabel itu 
dibungkus dengan rajutan kawat yang cukup rapat, berfungsi 
menolak noise dari luar. Kabel tipe ini sangat fleksibel dan kuat. 
Lapisan plastik pembungkus luar kabel terbuatdari PVC ( Polivinyl 
Chlorida ). Demikian pula untuk pembungkus ke dua kabel bagian 
dalamnya 
 Bagi yang baru belajar menyolder kabel, kabel ini cukup 
baik dan tahan panas. Sehingga, tidak perlu khawatir lapisan 
kabel tersebut meleleh karena terlalu lama menempelkan solder. 
Tapi jika terlalu lama, tetap akan meleleh juga. Selain itu, kabel 
balance atau kabel 
mikropon diberi 
tambahan benang – 
benang katun 
sebagai filter/ pengisi 
dan penguat kabel.. 
Kabel mikropon 
quad dibuat untuk 
digunakan pada 
lingkungan yang noisnya cukup tinggi. Harga kabel ini lebih 
murah dari kabel mikropon standar, tetapi memiliki daya tolak 
noise yang lebih besar saat kabel ditarik cukup panjang. Noise 
timbul sebagai akibat dari induksi di antara kabel positif dan kabel 
negatif itu sendiri. Oleh karena bentuknya yang quad, induksi 
tersebut dapat hilang dengan sendirinya. Ditambah lagi diameter 
kabel positip dan kabel negatip lebih besar. Kabel ini dapat 
dimanfaatkan untuk rentangan hingga mencapai panjang 100 m 
dengan hanya sedikit penurunan kualitas. 
 Untuk kabel mikropon dalam bentuk kabel snake, 
bentuknya mirip dengan beberapa kabel mikropon yang 
digabungkan dan diberi bungkus kembali. Kabel snake ada yang 
ditujukan untuk penggunaan mobile dan instalasi secara 
permanen. Perbedaan mendasar ke dua kabel itu sebagai 
berikut. 
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Gambar 2-84. Contoh kabel 

snake 

 
Gambar 2-85. Penampang 

kabel coaxial 

2.19.4.2.6  Kabel Snake 

Kabel Snake merupakan kumpulan 
beberapa kabel audio (mikropon) 
yang dibungkus ulang. Kabel ini 
biasanya difungsikan untuk 
menghubungkan input dari 
panggung ke FOH (Front Of 
House) atau untuk keperluan 
instalasi permanen sebuah studio 
musik. 

2.19.4.2.7  Kabel Coaxial 
Coaxial Cable Adalah suatu jenis 
kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Pusatnya berupa 

inti kawat padat yang dilingkupi 
oleh sekat yang kemudian dililiti 
lagi dengan kawat berselaput 
konduktor. Jenis kabel ini biasa 
digunakan untuk jaringan dengan 
bandwidth yang tinggi. Kabel 
coaxial mempunyai pengalir 
tembaga di tengah (centre core). 
Lapisan plastik (dielectric insulator) 
yang mengelilingi tembaga 
berfungsi sebagai penguat di 

antara tembaga dan “metal shielded“. Lapisan metal berfungsi 
untuk menghalangi sembarang gangguan luar dari lampu 
kalimantang, motor, dan perlatan elektonik lain. Lapisan paling 
luar adalah lapisan plastik yang disebut Jacket plastic. Lapisan ini 
berfungsi seperti jaket yaitu sebagai pelindung bagian terluar. 

2.19.4.2.8. Material Kabel 
 Bahan – bahan penyusun kabel merupakan komponen penting 
yang membuat suara yang dihasilkan bisa berbeda satu sama lain. 
Bahan utama sebuah kabel adalah tembaga. Tapi umumnya tembaga 
yg tersedia tidak murni. Kesulitan yang akan timbul dari tembaga tak 
murni adalah, mudah teroksidasi jika mendapat kontak dengan udara. 
Untuk menghindarinya, beberapa pabrik pembuat kabel memberi label 
OFC atau Oxygen Free Cable. Maknanya kabel itu memiliki 
pembungkus yang sangat baik sehingga oksigen tidak dapat masuk 
sampai ke bagian tengah kabel. Pernah melihat kabel speaker yang 
sudah berumur satu tahun dan berwarna hitam agak kehijauan, itulah 
tandanya oksigen dapat masuk ke bagian tengah kabel. 
Konduktor sebagai media penghantar listrik memiliki peran yang besar 
dalam menentukan kualitas kabel. Bahan konduktor yang sering 
dipakai untuk kabel audio dapat dijabarkan sebagi berikut:  
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• Tough Pitch Copper/Silver 
Adalah bahan konduktor yang umum dipakai untuk kabel listrik. 
Jenis konduktor ini adalah jenis yang paling murah dan kualitas 
yang kurang baik untuk sinyal audio.  

• Metal Alloy Conductor 
Adalah bahan konduktor dengan campuran yang unik.  

• Oxygen Free Copper [OFC] –– Oxygene Free Silver 
Adalah bahan konduktor copper/silver dengan kadar Oksigen 
yang rendah.  

• Silver plated OFC 
Bahan konduktor copper bebas oksigen yang dilapisi silver.  

• Ohno Continous Casting Copper/Silver 
Adalah bahan konduktor copper/silver yang diproses khusus 
sehingga menghasilkan butir mono kristal dengan tingkat 
kemurnian tertinggi saat ini.  

 Untuk menghindari oksidasi, pabrik  melapisi tembaga dengan 
seng. Namun suara yang dihasilkan sangat tajam dengan ton rendah 
yang kurang solid. Tapi anehnya, kabel seperti ini memperkuat sinyal 
secara keseluruhan. Sehingga, ketika kita membaca meter yg ada di 
mixer, sinyal bisa naik hampir 20 % dibandingkan dengan kabel 
tembaga murni. Contoh kabel mikrofon yang berlapis seng antara lain 
: Klotz Quad SQ422, Belden 8760, dan Belden 8761. Sedangkan 
untuk kabel speaker, Belden 8470.  

 Geometri pada kabel berperan sebagai ground, mengurangi 
problem skin efek, bunching efek dan lain –lain. 

 Dalam kabel audio kita mengenal beberapa geometri kabel 
seperti: Kabel solid, Kabel serabut, Kumpulan kabel serabut dengan 
geometri tertentu, penampang bundar, penampang gepeng, 
penampang hollow-oval dll. 

Bahan Insulasi atau sering disebut dielektrik berfungsi sebagai 
pelindung konduktor, menghalau sinyal radio frekuensi, mengurangi 
problem skin efek, dll. Kita mengenal beberapa bahan insulasi yang 
sering di pakai di kabel audio: PVC, Plastic, FPE, PP, Teflon dll 

2.20. Instalasi Sistem Tata Suara 
Dalam perencanaan sistem tata suara untuk live performance 

tentu saja berbeda dengan yang digunakan untuk recording. Sebelum   
pekerjaan dimulai,  harus diperhatikan beberapa hal antara lain 
penonton, jumlah penonton, tempat, akustik ruangan (jika dilaksanakan 
di dalam ruangan). Pengisi acara, seting panggung (stage) beserta 
konsep acara dan survei lokasi. 
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Gambar 2-86. Diagram instalasi tata suara I 

Gambar 2-87. Diagram instalasi tata suara II 

Hal hal disatas sangat menentukan berapa kekuatan watt yang akan 
dipakai, berapa cabinet yang digunakan, bagaimana tata letak monitor, 
panjang kabel snake antara panggung dan FOH (Front Of House), 
berapa chanel mixer yang diperlukan dan berapa besar source AC dan 
dari mana sumber itu didapat (apakah jala-jala PLN atau genset). 
Gambar di bawah ini merupakan contoh perencanan sistim tata suara. 

2.20.1. Sistem Kecil  
Digunakan dalam pertunjukan dalam ruang atau pertunjukan dengan 
penonton sekitar 500-1000 orang. 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 

 
 

2.20.2. Sistem Menengah  
 Digunakan dalam pertunjukan indoor atau outdoor dengan 
penonton kurang lebih 1000-3000 orang. 
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Gambar 2-88. Diagram instalasi tata suara III 

2.20.3. Large Sytem 
Digunakan dalam pertunjukan lapangan dengan jumlah 

penonton antara 2000 sampai 5000 orang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20.4. Sistem Jaringan Besarm 
Digunakan dalam pementasan musik akbar, biasanya 

diselenggarakan di stadion atau di tempat yang lapang (bandara / 
tempat lapang terbuka lainnya). Sistem ini mampu mengcover lebih 
dari 20.000 penonton. 

2.21. Perencanaan tata suara panggung 
Didalam tata suara panggung, hal yang perlu diperhatikan adalah 
jumlah monitor, posisi monitor, jumlah dan posisi fill in speaker, 
penempatan stand mikropon, Splitter (jika menggunakan mixer 
panggung). Gambar 2-86 ini merupakan rencana tata suara 
panggung yang dibuat oleh seorang sound engineer sebuah group 
musik. 
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Gambar 2-89. Diagram Instalasi tata suara IV 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2-90. Contoh perencanaan penggunaan 
chanel mixer dan mikropon 
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Gambar 2-91. Panggung dilihat dari 

FOH monitor 

 
Gambar 2-92. Spitter 

2.22.1. Istilah istilah dalam tata suara langsung: 
2.22.1.1. FOH (Front Of House) 

FOH merupakan ruang kontrol 
sebuah sistim tata suara langsung, 
letaknya didepan panggung utama 
dengan posisi ditengah. Ditempat 
ini mixer utama dipasang beserta 
Equalizer. Main FX, compressor 
beserta komponen pelengkap 
lainnya. Disinilah seorang sound 
engineer bekerja 

 

2.21.2. Stage Spliter 
Dalam acara yang  besar, biasanya 

menggunakan 2 konfigurasi mixer. Yaitu 
mixer  untuk monitor panggung dan 
FOH. Untuk itu diperlukan sebuah alat 
untuk membagi input. Stage Spliter 
digunakan untuk membagi input dari 
panggung ke Mixer FOH dan Monitor 


