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8.1 Pendahuluan 
Sampai sekarang cara terbaik menonton film adalah pergi ke gedung 

bioskop. VCR telah memudahkan orang untuk menyewa atau membeli 
film dan menontonnya dirumah, namun TV tidak sebanding dengan layar 
lebar di gedung bioskop dan sistem suara yang surround. Tidak hanya 
layar TV yang dapat dibandingkan melainkan juga kualitas speaker 
rendah, format film tidak sesuai dengan layar TV.  

  

 
Gambar 8-1. Contoh home teater di ruangan  

http://www.crutchfield.com/S-VzUuNWPN2GM/learn/ 
learningcenter/home/speaker-intro.html. 

  
Keberadaan DVD yang mampu menghadirkan kualitas gambar 

setara dengan gambar layar lebar, mengakibatkan banyak  orang 
kembali ke ruang TV untuk dijadikan sebagai home teater.   Home teater 
diupayakan menggunakan proyektor dan layar yang mahal. 
Perkembangan teknologi telah memberikan pilihan untuk melakukan 
pengaturan home teater yang lebih tenang, nyaman dengan kualitas 
suara dan gambar yang sangat serasi. 
 
8.2 Pengertian Home Teater 

Home teater  sebenarnya  istilah ini lebih  mendekati hiburan rumah. 
Sistem home teater pada umumnya merupakan kombinasi dari 
perancangan komponen elektronik untuk menciptakan pengalaman 
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menonton film dalam suatu ruang teater  yang mengasyikan dari pada 
bila menonton televisi.  Untuk melihat bagaimana home teater melakukan  
hal ini, marilah  kita perhatikan model asli gedung bioskop. Pada saat 
gambar dan suara datang, teater dapat memberikan pengalaman yang 
menakjubkan yang tidak dapat diperoleh di rumah.  Terdapat beberapa 
komponen utama yang membuat menonton televisi dan pergi ke gedung 
bioskop sangat berbeda. 
• Salah satu perbedaan terbesar adalah pengalaman suara. Bila 

melihat film kualitas gedung bioskop, akan merasakan pendengaran 
musik, efek suara dan dialog tidak berasal dari layar namun semua 
ada disekitar. Terdapat  standar teater  film bioskop yaitu memiliki tiga 
speaker di belakang layar, satu di sebelah kiri, satu di tengah dan satu 
lagi di sisi kanan dan beberapa speaker lain menyebar  diruang teater. 

    Ini dinamakan sistem suara surround,  akan terdengar berbeda suara 
soundtrack yang berasal dari tempat yang berbeda. Bila seseorang 
berada disisi kiri layar mengatakan sesuatu, akan lebih terdengar dari 
speaker kiri. Sebagaimana dalam film Star Wars  suara gemuruh 
kepergian berasal dari depan teater menuju belakang pesawat 
angkasa yang terbang mengarah kamera hilang di layar. Penonton 
akan dilibatkan dalam pengalaman menonton film karena dunia film 
ada disekitar penonton.   

• Komponen utama kedua bioskop adalah ukuran layar film yang besar. 
Dalam gedung bioskop layar mengambil bidang penglihatan yang 
sangat penting, membuat sangat mudah untuk melihat dan  penonton 
membenamkan diri pada film. Setelah duduk di ruang gelap hanya 
satu yang dilihat dan semua nampak lebih besar dan hidup.  

• Menonton lebih  nyaman karena dapat menonton semuanya dengan 
baik. Proyektor film menampilkan gambar dalam ukuran besar, lebih 
jelas. Detail gambar lebih  tajam dari pada jika dilihat dari televisi 19 
inci, dan gerakan kelihatan lebih mengalir. Mungkin tidak  dengan 
sadar mengenali ini, tetapi ini  membuat suatu perbedaan penting  
bagaimana kita menikmati suatu bioskop. Bisa dilihat lebih detail, lebih  
memikat  dalam dunia perfilman. Gagasan dasar home teater 
merupakan penciptaan kembali elemen-elemen peralatan rumah. 
 

8.3 Kebutuhan Home Teater 
Berdasarkan identifikasi perbedaan kenyamaan menonton film di 

gedung bioskop tersebut maka kebutuhan peralatan yang diperlukan 
untuk memenuhi  gambar besar, jelas dan sistem suara surround. 
Sehingga untuk membuat home teater dibutuhkan elemen-elemen 
minimum sebagai berikut.   
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• Layar televisi yang besar (sekurang-kurangnya 27 inchi diukur secara 
diagonal) dengan gambar yang jelas. 

• Sekurang-kurang 4 speaker 
• Pemecah sinyal suara surround dan pengirimannya ke speaker 
• Peralatan player atau film broadcast dengan suara surround,  

terutama dengan gambar yang jernih.   
Terdapat sejumlah cara yang memenuhi kriteria untuk membuat 

home teater. Sistem home teater tergantung seberapa banyak uang yang 
dialokasikan dan seberapa penting ketercapaian performansi.  
 

 
 

Gambar 8- 2. Sistem Hometeater terdiri DVD player suara surround 
dan speaker 

http://elektronics.howstuffworks.com/home-theater.htm) 

 

Jika   anggaran tidak banyak dan telah ada televisi dengan ukuran 
yang memenui dan sistem stereo, dapat dilakukan pembaharuan sistem 
entertainmen ke dalam home teater sederhana yaitu dengan 
menambahkan speaker dan beberapa komponen lain yang tidak mahal 
(menambah kanal surround). Investasi   dapat dilakukan dengan sistem 
suara surround dan DVD player,   memperbesar ukuran layar televisi dan 
mengembangkan sound system. Lebih bagus lagi melakukan pengaturan 
home teater dengan menggunakan televisi proyeksi, menambahkan 
speaker dan tempat duduk teater. 
8.4 Dasar-dasar Suara Surround 

Hal  utama yang menetapkan kualitas suatu home  teater  terlepas 
dari suatu susunan televisi biasa adalah suara surround.Untuk mencapai 
sistem suara surround, diperlukan dua sampai tiga speaker ditempatkan 
di depan dan dua sampai tiga speaker ditempatkan di samping atau di 
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Gambar 8-3. Penerima Suara Stereo Surround 
Photo courtesy Sony 

 

belakang penonton. Sinyal audio dipisahkan ke dalam multi kanal 
sehingga informasi suara dari speaker bervariasi dan berbeda-beda.  
Suara yang paling menonjol berasal dari speaker depan. Bila seseorang 
atau sesuatu membuat gaduh pada sisi kiri layar, yang terdengar lebih 
dari speaker yang ada pada sisi kiri layar. Bila sesuatu terjadi pada sisi 
kanan, akan terdengar  lebih dari speaker yang berada pada sisi kanan 
layar.  

Speaker ketiga ditempatkan dibagian tengah di bawah atau di atas 
layar. Speaker senter ini sangat penting karena didukung suara dari 
speaker kiri dan kanan, ketika dimainkan semua dialog dan suara depan 
mempengaruhi sehingga nampak seperti berasal dari senter layar televisi 
ini agak lebih baik dari pada dari sisi. 

Speaker yang di belakang akan memenuhi variasi kegaduhan latar 
belakang film seperti anjing menyalak, gemericik air, suara pesawat 
terbang yang melayang di atas kepala. Speaker depan juga memberi 
sensasi gerakan suara, dimulai dari depan dan berpindah ke belakang. 
Namun bagaimana semua suara ini dipisahkan, ini merupakan pekerjaan 
dari penerima audio / video, yang merupakan jantung home teater. 
 
8.5 Penerima 

Penerima audio / video (A/V) dan penguat disusun dalam home 
teater dikerjakan sebagaimana menyusun penerima dan penguat dalam 
sistem stereo kebanyakan. Sinyal penerima menerima  piranti masukan  
yang bervariasi, seperti VCR, DVD player atau piringan satellite. 
Penerima menginterpretasikan dan menguatkan sinyal kemudian 
mengirim ke piranti keluaran seperti televisi dan sistem suara.   

Susunan penerima audio video dan penguat dalam home teater 
sebenarnya kombinasi dari 
komponen yang berbeda-
beda. Ada beberapa  DVD 
atau dibangun dengan media 
player yang lain. Sistem 
home teater dapat dibangun 
dengan  komponen -
komponen yang dibeli secara 
terpisah, namun kebanyakan 
orang membeli sebagai satu 
kesatuan karena ini lebih 
efektif. 
Komponen penerima berupa : 
• Masukan audio video untuk sumber video dapat berupa DVD, DVR 

player 
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• Preamplifier 
• Dekoder suara surround (sinyal prosesor) 
• Power amplifier untuk setiap kanal suara 
• Keluaran untuk speaker dan televisi. 

Komponen sumber seperti DVD, DVR player sinyal diumpankan 
kesatuan penerima. Dapat dipilih mana komponen masukan yang 
diinginkan untuk diumpankan ke satuan keluaran dan preamplifier 
memilih sinyal ini dan menguatkan  pada level tertentu.  
 

.  
 

Gambar 8-4. Penerima merupakan jantung dari home teater 
pada umumnya 

Penerima mengirimkan video  ke televisi dan mengirim sinyal audio 
ke decoder. Dekoder menseleksi kanal suara yang berbeda dari sinyal 
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video, kemudian mengirim informasi ke penguat setiap kanal keluaran 
suara.  Penguat-penguat ini dihubungkan ke speaker yang sesuai. 

Dekoder digital dan analog menangani tugas yang berbeda.  Pada 
saat industri menghasilkan program digital dolby seperti encoder 
pemisah 6 kanal, terutama untuk keseimbangan pengaturan speaker 
digital dolby. Dekoder dolby suara surround digital mengenali kanal yang 
berbeda-beda dan mengirimkannya ke speaker yang sesuai.  

Suara surround analog merupakan sesuatu yang lain.  Suara 
surround  analog saluran yang berbeda sebenarnya disadap dari dua 
kanal audio standar yang membuat sinyal stereo. Pada umumnya dikenal 
dengan pemrosesan 4-2-4 karena encoder mengambil kanal depan dan 
belakang dan mengerjakannya ke dalam kanal stereo biasa. Decoder 
suara surround memisahkan keluaran menjadi empat kanal kembali. 
Terdapat cakupan luas untuk penyediaan penerima audio video. 
Penerima-penerima ini seringkali dijual dengan semua speaker yang 
dibutuhkan, sebagai system home teater yang lengkap. Satu dari 
beberapa perbedaan penting antara model penerima audio/video adalah 
dukungan format suara surround.  
8.6 Format Suara Surround 

Dalam pembahasan terakhir, terlihat bahwa decoder penerima 
audio/video suara informasi surround dikodekan dalam sinyal audio dan 
mengendalikan speaker yang sesuai. Perbedaan penerima audio/video 
adalah kelengkapan pemecah  kode format yang berbeda. Sekarang 
terdapat dua sumber utama format suara surround home teater yaitu 
Dolby laboratories dan sistem teater digital. Format dolby laboratories 
meliputi variasi versi dari dolby digital dan dolby pro logic. Sistem teater 
digital memiliki cakupan format suara teater digital  DTS . Perusahaan 
antara keduanya terdapat susunan dizzing (putaran) untuk pilihan suara. 
Hal-hal yang perlu diketahui : 
• Penyandi DTS menggunakan lebih sedikit tekanan dibanding 

penyandi Dolby. Ini berarti bahwa suara DTS lebih jelas dan tajam. 
• Bagaimanapun, penyandi DTS menyandi  juga lebih sedikit  

digunakan pada  DVDS dan  televisi broadcast. 
• Kebanyakan DVD memiliki beberapa pemilih suara dolby dan   juga 

menawarkan aneka pilihan untuk suara  DTS. 
Sayangnya kebanyakan penerima audio / video tak terdukung 

cakupan pilihan yang luas dari Dolby dan DTS. Pemilihan penerima, 
akan memutuskan dua hal apakah ingin didukung DTS dan seberapa 
banyak speaker ingin digunakan untuk mengatur suara surround. 
Kebanyakan pilihan adalah 5.1, 6.1 dan 7.1 surround,  dinamai sesuai 
jumlah kanal, satu menunjukkan kanal untuk subwoofer. Kanal 
subwoofer membawa suara frekuensi rendah untuk memberikan  
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penguatan bass dan memberikan efek gemuruh untuk meyakinkan efek 
suara tertentu, yang demikian ini seperti mengekspresikan suara ledakan 
dan kereta api. Ini pada umumnya didukung pengaturan speaker dan 
format pendukung.  

 
8.6.1 Lima satu (5.1 / 5 speakers + subwoofer) 

Pengaturan suara surround 5.1 meliputi speaker depan kiri, senter 
dan kanan. Ini juga memiliki speaker surround kanan dan kiri. Digital 
dolby, Dolby Pro Logik II dan DTS 5.1 semua akan mendukung format 
ini. DTS 96/24 menggunakan format kanal untuk memainkan audio pada 
kecepatan pencuplikan sebagaimana yang direkamkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8- 5. Surround 5.1 
 

8.6.2 Enam Satu (6.1 / 6 speaker + subwoofer) 
Pengaturan  6.1 mengambil speaker 6  ditambah kanal belakang. 

Digital dolby  EX menggunakan format ini, pemisahan kanal tambahan ke 
speaker belakang kanan dan kiri. DTS-ES, pada sisi lain menggunakan 

2 speaker stereo depan, 2 speaker stereo belakang dan 
1 speaker senter subwoofer 
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speaker belakang senter. DTS Neo 6 dapat juga digunakan untuk 
mendukung format 6 kanal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-6. Surround 6.1 

 
 
 
 
 

8.6.3 Tujuh Satu (7.1 / 7 speaker + subwoofer) 
Dolby Pro Logic IIx memiliki pemisah kanal untuk speaker 

belakang kanan dan kiri, lebih baik dari pemisahan satu kanal dan 
pengarahan ke dua speaker. 

2 speaker depan, 2 speaker surround, 2 speaker 
belakang dan 1 speaker senter subwoofer 
                  Gambar  8-6 Surround 6.1.  
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Gambar 8-8. Direct-view television 
32-inch  

(Photo courtesy Sony) 

 

 
Gambar 8-7. surround 7.1 

 

Sound system sebenarnya bagaimana membuat suatu home teater 
lengkap, namun  pertama kali duduk di depan teater yang mungkin 
terkesan adalah televisi. Pada pembahasan berikutnya akan dibahas 
bagaimana televisi yang tepat untuk home teater. 

 

8.7 Televisi Direct-view Standar  
Variasi terbesar dalam sistem 

home teater adalah telivisi. Mungkin 
dapat diperoleh dengan televisi layar 
lebar direct-view atau proyeksi 
memantulkan dari belakang atau 
depan televisi. Faktor utama yang 
menetukan harga televisi adalah 
ukuran dan resolusi gambar. 

Televisi direct-view merupakan 
pengaturan kebanyakan yang sudah 
familiar. Memiliki cathode ray tube 
(CRT) dan scaning electron gun 
yang mewarnai gambar pada layar 
yang dilapisi pospor. Televisi direct- 
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Gambar 8-9. Sony Wega 40-inch 
screen (Photo courtesy Sony) 

 

view yang baik mengantarkan gambar yang  istimewa, namun  teknologi 
tabung membatasi ukuran. Layar televisi direct-view terbesar yang dapat 
diperoleh hingga saat ini ukuran diagonal 40 inci. 

Ini merupakan gambar besar 
yang cantik, tentunya dan akan 
bekerja dengan baik dalam 
pengaturan home teater dasar. 
Aturan ukuran televisi pada 
umumnya adalah layar yang 
diinginkan diukur kira-kira sepertiga 
jarak dari layar (misal penonton 
duduk dengan jarak 9 feet dari layar 
televisi, maka akan memberikan 
perancangan sempurna jika 
digunakan televisi dengan layar 36”). 
Ini mengarah pada televisi standar, 
karena jika layar lebih besar atau 
duduk lebih dekat, garis scan 
gambar  akan tampak besar lebih 
jelas.  Diterjemahkan sebagai 
gambar resolusi lebih rendah).    

Hal yang tidak dapat dipisahkan dalam bakuan sinyal televisi adalah 
resolusi jumlah garis vertikal dan jumlah garis horisontal pada layar. 
Televisi definisi tinggi (High Definition Television / HDTV) memiliki 
resolusi jumlah garis vertikal lebih banyak, sehingga memungkinkan 
duduk lebih dekat dan masih dapat melihat gambar dengan jelas ketika 
menonton format video HDTV. 

Bila membeli televisi direct-view, perhatikan kontras gambar. Televisi 
dengan layar lebih gelap akan memberikan gambar yang lebih baik 
karena kontras antara cahaya dan gelap lebih kuat, hitam akan muncul 
benar-benar hitam dari pada abu-abu. Juga dapat dicari televisi dengan 
layar yang lebih datar. Jika tabung lebih cekung, gambar akan lebih   
disimpangkan dan  akan terlihat lebih membelalak dari  sumber cahaya 
lainnya. Secara sempurna layar datar akan memberikan gambar terbaik. 
Jika diperlukan televisi sangat besar, mungkin akan diperlukan televisi 
proyeksi. 
 
8.7.1 Televisi Proyeksi Belakang 

Jika ukuran layar besar merupakan hal penting bagi pengguna, lihat 
televisi proyeksi belakang. Pengaturan ini  menetapkan tidak mempunyai 
batasan ukuran yang sama seperti televisi direct-view. Karena tidak 
menggunakan peraga tabung sinar katoda, sebagai gantinya 
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menggunakan layar proyeksi. Terdapat banyak perbedaan jenis televisi 
proyeksi belakang Perbedaan itu meliputi : 
• Tabung Sinar Katoda (Cathode ray tube /CRT), 

CRT menggunakan 3 katoda masing-masing menghasilkan warna 
merah, hijau dan biru. Ini dapat menghasilkan gambar besar dengan 
kontras yang baik  namun juga besar dan berat.  

• Digital Light Processing (DLP), menggunakan satu atau tiga piranti 
cermin mikro digital (Digital Micro mirror Devices /DMD) untuk 
menciptakan semua piksel yang membentuk gambar. DLP diatur juga 
untuk menciptakan gambar yang baik, namun celah antara cermin 
mikro dapat menghasilkan efek pintu layar. Beberapa pengguna juga 
mencatat adanya suatu efek pelangi bila memindahkan fokusnya dari 
satu bagian layar ke pengaturan lain pada DLP yang hanya 
menggunakan satu DMD. 

• Liquid Crystal Display (LCD), mengarahkan cahaya melalui kristal cair 
dan memperbesar untuk diproyeksikan. Suatu LCD TV dapat menjadi 
ringan dan ramping, namun tidak memiliki level hitam yang baik, 
kemampuan menghasilkan warna yang benar-benar hitam ini penting 
untuk detail dan kontras yang baik.   

• Liquid Crystal on Silicon (LCoS), ini menyerupai persimpangan antara 
DLP dan LCD. LCoS tidak memiliki pintu layar atau efek pelangi yang 
dihasilkan DLP. Ini tidak sebagaimana jenis peraga yang lain dan 
beberapa pengaturan tidak memiliki level hitam yang sangat baik.  

  

 
Gambar 8-10 . Televisi layar lebar proyeksi depan    

Photo courtesy Sony 

Beberapa pengaturan proyeksi belakang memungkinkan memiliki 
sudut penglihatan yang lebih kecil dari pada pengaturan penglihatan 
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langsung. Dimanapun duduk di depan televisi penglihatan langsung, 
kualitas gambar akan tetap sama. Jika mellihat pada layar proyeksi 
belakang dari sudut ekstrim, kemungkinan gambar menjadi lebih gelap 
dan penonton tidak mampu melihat apa yang ada pada layar. 
Pengaturan proyeksi yang lebih baru menggunakan layar kualitas tinggi 
yang bekerja dengan baik dari banyak sudut, namun pengaturan yang 
lebih tua memiliki area penglihatan  jelas sempit.  

Jika membeli televisi proyeksi belakang, berbagai hal utama untuk 
membandingkan ukuran, resolusi dan kualitas layar. Bahkan suatu 
bentuk puncak gambar dapat dilihat berlumpur pada suatu layar proyeksi 
yang tidak baik,sehingga menjadi penting untuk memperhatikan bahan 
layar.   
8.7.2  Televisi Proyeksi Depan 

Televisi proyeksi depan standar bekerja dengan cara yang sama 
menariknya seperti televisi proyeksi belakang, namun sistem tidak 
diisikan dalam case televisi. Ini dikemas lebih menyerupai proyektor film,  
merupakan satu satuan terpisah dan bayangan televisi dipusatkan pada  
suatu layar yang dibuat terpisah. 

Keuntungan utama dari televisi proyeksi depan adalah ukuran  layar 
sangat besar. Karena komponen tidak harus dikemas bersama, ukuran 
layar dibatasi terutama karena ruang, apakah ukuran layar sesuai dalam 
teater dan seberapa jarak  yang dapat diambil antara proyektor dan 
layar. Layar selebar 200 inci bukanlah luar biasa. Kapasitas proyektor 
bervariasi sehingga meyakinkan untuk memproyeksikan gambaran 
terang melintasi ruangan. 

 
Kebanyakan proyektor hanya tepat dalam ruangan gelap. 

Konsekuensinya, hanya pantas untuk home teater yang berada dalam 
ruang yang terpisah, lebih  baik dari pada ruang keluarga atau ruang 
biasa. Karena dirancang untuk menonton film, proyektor depan biasanya 
tidak memiliki televisi tuner. Ini tidak dapat menerima sinyal televisi, 

 
Gambar 8-11 Proyektor depan digital  
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sehingga harus dipasang tuner terpisah (yang demikian ini seperti tuner 
dalam DVD player).  

Sistem proyeksi depan menggunakan jenis teknologi yang sama 
seperti televisi proyeksi belakang, CRT, DLP dan LCoS sistem 
membutuhkan instalasi professional, pengawatan dan kalibrasi. Jenis 
proyektor lain dapat di install lebih mudah.   

Televisi dan home teater digunakan sebagai kemewahan. Namun 
beberapa teahun terakhir ini, banyak orang telah mulai menggunakan 
layar lebar   diperlukan untuk menonton TV dan film di rumah. Meskipun 
televisi lama CRT dapat memberikan gambar besar, namun tidak dapat 
mendukung ukuran layar yang diinginkan. TV proyeksi dapat 
memberikan gambar yang jauh lebih besar dari pada yang dapat dicapai 
seperangkat CRT, model proyeksi depan maupun belakang dapat 
disesuaikan dengan ruangan dan anggaran.  

Cara terbaik untuk memahami bagaimana TV proyeksi bekerja 
adalah dengan membandingkan dengan TV standar konvensional yang 
menggunakan CRT untuk membuat gambar.  

 
Gambar 8-12. Bagian-bagian CRT 

 
Dalam CRT elektron ditembakan pada layar yang dilapisi pospor. 

Setiap kali elektron yang menumbuk layar, menghasilkan titik yang 
disebut piksel. Warna CRT televisi menggunakan tiga warna berkas 
elektron dan memisahkan pospor merah, hijau dan biru. Pada saat 
menonton, nampak secara langsung pada permukaan TV yang 
digunakan untuk pembentukan gambar. Itulah mengapa dalam CRT 
tradisional dinamakan peraga penglihatan langsung (direct-view displays) 



Sri  Waluyanti dkk                                                                                    TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                         401 

 

 
Gambar 8-13. Sistem proyeksi depan 

 

CRT sangat dipercaya dan mempunyai kualitas gambar yang baik. 
Namun  kelemahannya terbuat dari kaca dengan ukuran terbatas. Layar 
CRT terbesar sekitar 40” diagonal. TV CRT dengan layar ukuran dalam, 
susah digunakan dan berat. Inilah alasan utama mengapa diperlukan TV 
proyeksi.  Beberapa model tidak bisa menyaingi mutu seperangkat  
direct-view CRT, namun ukuran dapat dibuat lebih besar.  Sebagai ganti 
penggunaan  pengaturan direct-view, TV proyeksi menciptakan  gambar 
kecil dan kemudian  berkas cahaya memperagakan gambar pada  
ukuran lebih besar. 

TV proyeksi disediakan dalam dua konfigurasi utama yaitu proyeksi 
depan dan proyeksi belakang. Sistem proyeksi depan menggunakan 
sebuah proyektor dan layar terpisah, gambar diproyeksikan pada bagian 
depan layar. Pengaturan ini menyerupai yang kebanyakan dijumpai pada 
gedung bioskop, unit proyeksi secara lengkap terpisah dari layar. 
Proyektor dapat ditempatkan pada meja atau diletakkan dilangit-langit. 
Gambar nampak sangat baik bila diperagakan pada layar dengan 
kualitas tinggi, namun dengan dinding rata warna tertentu dapat 

difungsikan sebagai layar 
dengan baik.  

Sistem proyeksi 
belakang menyerupai 
televisi tradisional. Gambar 
diperagakan pada bagian 
belakang layar lebih baik 
dari pada didepan dan 
proyektor sepenuhnya 
dimasukkan dalam televisi. 

Dapat juga dilakukan 
pengaturan sistem 
proyeksi belakang dengan 
proyektor dan layar 
khusus, tetapi yang paling 

sering digunakan   TV disatukan sebagai satu perangkat. Kedua 
konfigurasi menggunakan piranti kecil yang mampu membuat gambar 
sangat mendetail. Piranti ini reflektif dapat memantulkan, artinya bahwa 
gambar dibentuk oleh pantulan cahaya piranti. Atau dapat transmitif, 
artinya bahwa gambar dibentuk oleh  perjalanan cahaya melalui piranti. 
Ketika cahaya membentuk gambar, lensa memperbesar gambar dan 
memproyeksikan ke dalam layar. 
      



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                            Sri Waluyanti dkk 

 

 

402                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

 
         
8.8 Teknologi Televisi 

Proyeksi jenis transitif meliputi CRT dan LCD. Adapun cara kerjanya 
adalah sebagai berikut : 

CRT proyektor menggunakan tabung yang lebih kecil dari televisi 
standar. Tabung ini menciptakan gambar yang sama seperti TV standar 
dengan menembakkan elektron pada layar yang dilapisi pospor. CRT 
proyektor dapat meliputi :   
o satu CRT pospor warna merah, hijau dan biru,    
o satu CRT hitam putih dan roda pemutar   warna yang menambahkan 

warna,  
o tiga CRT masing-masing merah, hijau dan biru.  
� Liquid crystal display (LCD)  

Arus listrik dapat menyebabkan kritsal cair berubah bentuk. Ini 
memungkinkan untuk bertindak sebagai katup cahaya, adanya 
sejumlah perbedaan arus memungkinkan sejumlah cahaya  
menerobos kristal. Karenya LCD menciptakan suatu gambar 
grayscale. Untuk menambahkan warna kebanyakan proyektor 
menggunakan satu rangkaian cermin yang menguraikan cahaya ke 
dalam berkas cahaya merah, biru dan hijau. Setiap berkas 
dilewatkan melalui LCD terpisah dan lensa mengumpulkan ketiga 
berkas dan memproyeksikan gambar pada layar. LCD juga 
digunakan untuk menciptakan panel datar televisi. Jenis peraga 
reflektif meliputi Digital Light Processing (DLP) dan Kristal cair pada 
silicon (LCoS) :     

 
Gambar 8-14. Sistem proyeksi depan secara reflektif 
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� DLP 
Proyektor DLP menggunakan piranti digital cermin mikro (digital 
micromirror device /DMD), kecil, segi empat terbuat dari cermin 
mikroskopis untuk membuat 
gambar. Cermin menunjuk ke 
suatu arah atau  searah lensa 
proyeksi, tergantung pada 
apakah pixel bersesuaian perlu 
untuk   menerangi atau gelap. 
Kebanyakan perangkat DLP 
proyeksi belakang memiliki satu 
DMD dan sebuah pemutar, roda 
multi warna untuk penambah 
warna. Sedangkan pada proyeksi 
depan kebanyakan mempunyai 
DMD untuk memisahkan merah, 
hijau dan biru.   

 
� LCoS:  

LCoS secara serempak  memantulkan cahaya dan transmissive, dan 
itu menyerupai  kombinasi teknologi DLP dan LCD. Dalam perangkat 
LCoS, cahaya dilewatkan melalui lapisan kristal cair, kemudian  
permukaan memantulkan cahaya. Bila cahaya dilewatkan kembali 
melalui kristal cair, kristal bertindak sebagai katub cahaya untuk 
menciptakan area gambar terang dan gelap. Kebanyakan proyektor 
LCoS menggunakan piranti pemisah merah, hijau, biru dan lensa 
mengkombinasikan ke tiga warna.  
(http://electronics.howstuffworks.com/lcos.htm). 
 

 

 
 

8-15. Ukuran DMD 
(Photo courtesy Texas 

Instruments) 
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Gambar 8-16. Sistem pencerminan pada LCoS   

Model panel datar merupakan pilihan lain bagi orang yang 
menginginkan TV plasma  besar dan dapat memberikan gambar  
sangat besar hanya dalam beberapa inchi tebalnya.  LCD panel 
datar merupakan pilihan lain, namun mempunyai ukuran diagonal 
terbatas  hanya sekitar  40 inchi. Ketiga jenis perangkat panel datar 
cenderung lebih mahal dari pada model proyeksi kebanyakan. 
Ditambah  lagi layar plasma peka terhadap pembakaran (burn in), 
jika gambar yang sama berada pada layar untuk waktu  lama dapat 
menjadi pembakaran plasma secara permanen 
(http://electronics.howstuffworks.com/plasma-display). 
Pada saat belanja TV proyeksi, harus diputuskan akan membeli 
model proyeksi depan atau belakang. Kedua jenis menggunakan 
teknologi yang sama CRT, LCD, DLP atau LCoS untuk menciptakan 
gambar.  Bagaimanapun proyeksi depan dan belakang mempunyai 
beberapa substansi yang berbeda. Keputusan dibuat dengan 
beberapa pertimbangan di bawah ini.  
o Ukuran ruangan dan layar : 

Proyeksi depan tidak membutuhkan banyak ruangan seperti TV 
proyeksi belakang. Proyeksi depan juga dapat memberikan 
ukuran layar terbesar. Namun jika diinginkan gambar yang lebih 
besar, diperlukan tempat duduk yang lebih jauh dari layar. Suatu 
peraturan dari pengalaman baik adalah bahwa jarak antara 
penonton  dari layar harus 1½ kali ukuran diagonal nya. Dengan 
kata lain jika diinginkan layar proyeksi depan 100 inchi (250 
sentimeter), diperlukan jarak tempat duduk sekitar 3,7 meter.  
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o Perencanaan pemakaian 
Proyeksi depan bekerja terbaik dalam ruang gelap. Model ini 
mempunyai luminansi sangat tinggi, atau cahaya keluaran tidak 
bbisa benar-benar mengalahkan cahaya dalam ruang cerah. 
Bukan merupakan pilihan terbaik untuk TV tontonan sehari-hari  
atau ruangan yang banyak cahayanya.  

8.8.1. Layar Panel Datar 
Televisi layar datar tidak memiliki proyektor atau  scaning senapan 

elektron sehingga dapat dibuat tipis dan ringan. Jika merancang home 
teater dalam ruang yang lebih kecil, ini lebih terbatas, namun tak perlu 
khawatir tentang gerakan penglihatan langsung  atau model proyeksi 
depan dan tidak membutuhkan gambaran keluar dimana proyektor akan 
diposisikan.  
 

 
 

Gambar 8-17. Flat-panel plasma televisi Sony  
Photo courtesy Sony 

Dua jenis utama televisi layar datar adalah plasma dan LCD. 
Televisi plasma menciptakan gambar dengan susunan sell yang banyak 
seperti lampu pijar. LCD panel datar menyerupai layar laptop. Peraga 
plasma dan LCD memiliki kualitas gambar yang bagus, tetapi tidak 
memiliki level hitam yang baik. Jenis ini diinginkan dan menyenangkan 
tetapi juga mahal. Ukuran LCD terbatas, dapat digunakan peraga display 
yang lebih besar atau TV proyeksi. Sementara peraga plasma dapat  
sangat besar,  peka untuk membakar bila suatu gambar tinggal   dalam 
suatu periode yang lama dapat menyebabkan kerusakan permanen. 
Sekarang ini konsumen mendapat laporan pembakaran dalam kedua 
logo stasiun TV kebanyakan ditempatkan disudut layar. Keuntungan 
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nyata dari layar plasma adalah meringkas ukuran dan jika ruang teater 
kecil, ini cukup beralasan untuk mengeluarkan uang ekstra. 

8.8.2. Perbandingan DTV dan HDTV 
Pemilihan teknologi televisi, untuk membangun home teater juga 

harus mempertimbangkan format sinyal. Sejarah televisi terkenal, hanya 
ada satu jenis sinyal video analog. Dalam kasus video sinyal analog, 
berisi aliran informasi yang disampaikan suatu televisi CRT dengan 
senapan elektron mewarnai garis pada layar pospor. Masalahnya adalah  
penurunan kulaitas secara mudah bila ditransmikan video, kehilangan 
sebagian dari  kualitas gambar  aslinya. 

Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, televisi digital telah mengambil 
tempat disampng televisi analog. Sinyal video digital terdiri dari data bit, 
diatur dari 1 dan 0. Keuntungan dari pengiriman informasi dengan cara 
ini adalah tidak dapat menurunkan kualitas. Masing-masing bit pada 
salah satu nilai, sehingga sinyal akan secara pasti sama setelah 
transmisi. Karena data ini diterjemahkan ke dalam informasi visual  
sehingga secara pasti sinyal digital dapat membawa detail lebih banyak 
dari pada analog. 

Amerika mengubah televisi broadcastnya dari televisi analog ke 
digital (DTV). Alasan adalah :  

• Karena sinyal tidak dapat turun tingkatannya, televisi digital 
mempunyai keunggulan dalam kualitas gambar.  

• Sinyal digital menggunakan scan progresip. Pengembangan format 
video digital progressive scanning memasuki bidang gambar 
dilewatkan satu kali, meningkatkan ketidakstabilan  gerakan gambar.  

• Sinyal digital dapat ditingkatkan pada resolusi yang lebih tinggi dari 
pada sinyal analog. Sinyal televisi analog didukung resolusi definisi 
standar televisi (SDTV), yang menggunakan 625 garis scan 
horisontal dari informasi gambar. Digital broadcast dapat menangani 
ini secara mudah dan juga memungkinkan resolusi lebih tinggi 
meliputi high-definition television (HDTV), yang mempunyai garis 
scan informasi gambar lebih banyak.  

• Tak ada hal yang penting untuk diingat disini pada umumnya 
broadcast Amerika dalam transisi menengah ke DTV, bukan HDTV. 
HDTV merupakan kaulitas tertinggi dari DTV. Selama dan setelah 
transisi DTV, siaran-siaran akan mentransmisikan sinyal dalam 
SDTV, HDTV dan resolusi ada diantaranya. Banyak televisi baru 
diatur akan mampu membaca sinyal DTV, namun pengaturan 
penerimaan HDTV suatu sinyal HDTV, dapat mengambil semua 
resolusi ekstra. 
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Gambar 8-18. Rear-projection LCoS HDTV 

(Photo courtesy HowStuffWorks Shopper ) 

• HDTV memiliki banyak keuntungan, namun pengaturan kompatibel 
juga mempunyai etika harga lebih tinggi. Sebagai gambaran saja 
untuk HDT penglihatan langsung atau proyeksi depan dapat 
dibayarkan $ 1.200 sampai $ 2400, dan $10.000 sampai $ 20.000 
untuk membuat perangkat HDTV proyeksi belakang.   

 HDTV  mempunyai kemampuan resolusi yang diperlukan untuk 
memajang suatu gambar HDTV  tapi tidak mempunyai pemecah  sandi 
yang diperlukan untuk menginterpretasikan sinyal HDTV di luar box 
(fungsinya serupa televisi tradisional, namun decoder (pemecah sandi). 

Secara terpisah dapat dibeli 
untuk meng-upgrade perangkat 
peraga HDTV broadcast. Karena 
beberapa penyedia kabel 
menjual seperangkat box yang 
akan memecahkan sandi sinyal 
HDTV. HDTV mempunyai aspek 
ratio 4:3, gambar akan diambil 
(cropped) untuk disesuaikan 
dengan ukuran layar sempit.  
Sistem kerja home teater,  
membutuhkan  cara untuk 
menonton pertunjukkan film atau 
TV. Ambil   televisi ukuran 
raksasa dan peralatan suara 
yang canggih membutuhkan 
kualitas sinyal yang baik.  

8.8.3. Televisi Penerima 
Karena dinamakan home teater bukan berarti hanya untuk 

menonton film saja tapi juga dapat menonton televisi.  Sekarang ini ada 
sejumlah pilihan, di  Amerika pilihan yang sangat popular adalah siaran 
televisi dan televisi kabel. Siaran analog dan sinyal kabel standar 
keduanya menstransmisikan video dengan resolusi 330 garis horisontal. 
Ini lebih baik dari pada video VHS, namun dengan program Dolby Pro 
Logic suara surround,   tidak dapat membawa Dolby digital. Pilihan lain 
adalah kabel digital, yang pada umumnya memiliki gambar yang lebih 
baik dari pada gambar kabel tradisional.  

Keuntungan utama dari kedua siaran dan kabel adalah harga untuk 
siaran gratis dan televisi kabel biasa lebih murah dari pada pemrograman 
satelit.  Televisi kabel dan broadcast selalu membawa stasiun lokal, 
sementara pelayanan satelit tidak bisa.  

Jika dinginkan penggunaan maksimum dari sistem entertainmen 
rumah menonton televisi, dapat pertimbangkan pengambilan sistem 
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satelit langsung seperti DIRECTV atau DISH Network. Untuk mengambil 
pemrograman satelit, diperlukan instalasi piringan satelit, relai penerima 
untuk sistem entertainmen dan kemudian membayar bulanan 
sebagaimana dengan televisi kabel pada umumnya.  

Keuntungan utama dari sistem satelit adalah dapat mengambil 
banyak kanal, pada bulan September 2007 DIRECTV menyediakan lebih 
dari 100 kanal HD. Kebanyakan pemrograman satelit masih 
menggunakan Dolby Pro Logic suara surround, namun provider lain 
mendukung suara surround dengan Dolby digital pada pemilihan kanal. 
Beberapa provider memiliki paket terpisah untuk masyarakat yang 
menginginkan HDTV. Bila membeli sistem satelit, yakinkan bahwa anda 
telah mengambil satu yang dapat mengerjakan semua yang diinginkan 
dan menjawab apakah siaran HDTV akan memerlukan suatu yang 
berbeda atau piringan satelit yang lebih mahal. Juga sadar bahwa cuaca 
dapat mempengaruhi sinyal TV satelit. Tergantung pada provider, 
mungkin juga tidak dapat menonton stasiun yang berbeda pada televisi 
yang berbeda pada saat yang sama.  

Pilihan lain adalah pelayanan televisi serat optic, atau FiOS yang 
ditawarkan oleh Verizon.  FiOS memiliki beberapa keuntungan, biaya 
instalasi serat optic tidak mahal dan hemat. Kualitas gambar HD dan 
kualitas sinyal sedikit menurun (yang berarti piksel berkurang).  
 
8.9 DVD Players, DVR dan Digital Playback Lain 

Kebanyakan DVD diformat untuk satu atau lebih format suara 
surround dan memungkinkan gambar ditampilkan dalam aspek ratio 
original. Misalnya DVD menampilkan film dalam format layar lebar untuk 
disesuaikan dengan cara film yang ditonton di teater, namun 
menggunakan presentasi layar penuh untuk pertunjukkan TV asli dengan 
cara diudarakan. 

 
Gambar 8-19. DVD player kualitas tinggi 
(Photo courtesy Audiophile Systems, Ltd) 

        
       DVD player yang lebih tua memiliki kualitas playback tinggi, namun 
tidak dapat merekam berbagai hal yang ditonton sebagaimana cara yang 
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bisa dikerjakan dengan VCR. Oleh karena itu beberapa perekam DVD 
sekarang ini ada dipasaran. Tentu saja perekam DVD sedikit lebih mahal 
dari pada DVD player standar. Namun jika diinginkan merekam  banyak 
pertunjukkan,  perekam DVD bisa jadi berharga.   

Pilihan lain perekam dan playback adalah perekam video digital 
(DVR). Tidak sebagaimana VCR, DVR menyimpan video dalam bentuk 
digital pada suatu hard drive. Sebenarnya pada saat merelai perekam 
video digital yang demikian ini seperti TiVo semua program direkam pada 
hard drive, dan kemudian dikirimkan pada perangkat televisi beberapa 
detik kemudian. Ini berarti bahwa pertunjukkan siaran TV dapat di tunda, 
kemudian dimulai lagi dari mana tadi berhenti.  

 Unit ini tidak menyediakan program menghubungkan sumber video 
lain, seperti oulet kabel atau piringan satelit. Pengguna harus 
menghubungkan ke unit jalur telepon, membuat panggilan untuk 
mengupdate informasi pemrograman (kecuali untuk pelayanan serat 
optic yang menerima informasi langsung melalui komunikasi video). DVR 
merupakan pilihan besar bagi masyarakat yang menginginkan untuk 
merekam dan menonyon banyak pertunjukkan. Namun dibatasi ruang 
hard drive, beberapa model harus menghapus pertunjukkan yang telah 
ditonton untuk membuat ruang tambahan. Beberapa perekam video 
digital dan teknologi playback baru untuk sementara ada di pasaran 
menggunakan dua format yang paling terkemuka adalah Blu-ray dan HD-
DVD. Keduanya menggunakan laser biru-violet, sebagai lawan DVD 
player yang menggunakan laser merah.  
 

 
Gambar 8-20. Replay TV 4000 DVR dari SONICblue 

(Photo courtesy Newstream) 
 

Blu-ray mampu menangani data lebih banyak namun lebih mahal 
dari pada HD-DVD. Format ini masih memimpin dalam pemasaran.   



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                            Sri Waluyanti dkk 

 

 

410                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

Salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem home teater 
adalah speaker. Kadang dengan satu jalur DVD player dan penerima 
audio/video , kualitas suara akan mengerikan jika tidak memiliki speaker 
yang baik.   
 
8.10 Speaker 

Keberadaan speaker sangat bervariasi sebaik harganya. Peran 
utama dalam pembelian speaker  apakah akan digunakan dalam home 
teater atau sound system stereo adalah mencoba dan memuputuskan 
apakah suaranya bagus. Untuk sistem home teater, akan diperlukan 
beberapa yang identik, speaker standar tentunya dengan jumlah 
tergantung pada seberapa banyak kanal yang diinginkan untuk 
membangun suara surround. Juga akan diperlukan pemilihan speaker 
subwoofer untuk suara bass.  

Secara ideal sekurang-kurangnya lima speaker yang identik untuk 
memperkaya suara dari semua sisi, namun ini mungkin tidak sampai 
tergantung pada ruang teater dan budget yang disediakan. Jika 
diinginkan hemat uang dapat digunakan televisi dengan speaker yang 
ada didalamnya dijadikan sebagai sentral depan, namun ini tidak akan 
memberikan hasil yang terbaik. Model speaker yang berbeda akan 
menangani suara secara berbeda, membuat efek surround yang   tak 
seimbang. Untuk mendapatkan pengaruh kualitas teater, ambil tiga 
speaker depan yang identik ukuran penuh.  
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Gambar 8-21. Jenis-jenis speaker 

 
Terdapat empat jenis speaker yang sangat popular  dapat dipilih 

sesuai dengan kebutuhan antara lain speaker floor-standing, speaker 
bookshelf, subwoofer/satellite systems ( www.crutchfield.com) 

 
8.10.1. Speaker Floor-standing  

       Floor standing  atau tower, speaker telah bertahun-tahun digunakan 
dan dalam banyak cara tetap standar terhadap semua jenis speaker lain 
yang diakui. Umumnya adalah :  
o lebih besar dari pada speaker jenis lain, 
o menghasilkan cakupan frekuensi luas, meliputi kedalaman bass, 
o amplifier daya memberikan volume per wattnya lebih efisien. 
Speaker tower cenderung lebih mahal dari pada speaker boksheff, 
namun tidak diinginkan untuk ruang yang terlalu besar.  

 
Photo courtesy Sony 

Sony digital 
subwoofer 

 
Photo courtesy Sony 

Sony micro speaker  

 
Photo courtesy Sony 
Sony in-wall 

speakers 
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8.10.2. Speaker Bookshelf 
          Jika bekerja dengan ruang dan budget terbatas bookshelf 
merupakan alternative pilihan yang baik  untuk model floor standing. 
Dengan speaker bookshelf diperoleh keuntungan : 
o speaker lebih kecil sehingga dapat diletakkan berdiri atau pada rak,   
o performansi sempurna dalam kotak lebih kecil  (biasanya harga lebih 

murah).  
Speaker bookshelf  hampir selalu dua arah. Penggemar audio menyukai 
sebab ketika diletakkan berdiri memberikan suara secara keseluruhan 
dan gambaran stereo yang akurat. Bagaimanapun karena ukurannya, 
tidak dapat menghasilkan frekuensi bass rendah seperti model floor 
standing. Akibatnya banyak orang memilih menambahkan powered 
subwoofer   untuk menguatkan bass khususnya untuk home teater.   

   

 
Gambar 8-22. Jenis-jenis speaker 

 

8.10.3. Subwoofer/satellite systems  
        Speaker satelit dapat diletakkan pada dinding atau langit-langit atau 
dapat juga ditempatkan berdiri atau di rak.  Kombinasi speaker satelit 
dan subwoofer :  
o sedikit mengambil tempat 
o mudah diintegrasikan ke dalam dekor dan  
o menyampaikan kaya warna  suara.  
Kebanyakan subwoofer lebih besar dari satelit. Namun karena sifatnya 
omni directional gelombang suara frekuensi rendah, subwoofer dapat 
ditempatkan di luar tanpa mengorbankan kinerjanya. 
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Gambar 8-23. Subwoofer 

8.10.4. Speaker di dalam dan di luar dinding  
         Speaker dalam dinding dan dalam langit-langit bekerja 

dengan cara yang sama seperti speaker pada umunya, namun 
ditempatkan di dalam bingkai dan diatur di dalam dinding (langit-langit). 
Sebagai ganti dari speaker cabinet  terpisah, menggunakan dinding 
sebagai cabinet.  

Meskipun demikian kebanyakan speaker dalam dinding cakupan 
penuh, mungkin ingin ditambahkan powered subwoofer ke sistem untuk 
menguatkan bass, khusunya home teater. Beberapa pabrikan 
menghasilkan subwoofer in-wall juga  in-floor dengan baik. Dengan 
instalasi yang tepat speaker besar ini dan  tidak begitu mencolok di 
dalam dekor ruang bahkan kadang mempunyai kisi-kisi yang dapat dicat.  

 
Gambar 8-24. Stereo-input speaker 

 

Beberapa sistem home teater menggunakan lebih ringkas, 
umumnya speaker lebih murah untuk dua surround kanal belakang. 
Pada umumnya memberikan hasil dan resolusi terbaik jika tidak 
memiliki speaker ukuran penuh dalam ruang teater. Sebagian orang 
menyukai speaker bipole dan dipole lebih kecil karena 

Menggunakan rongga diding dan langit-langit 

sebesar tempat speaker  

 
Powered subwoofer 
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membangkitkan suara dalam multi arah, lebih memberikan 
penghamburan suara.  

Hal lain yang dipikirkan adalah teknologi speaker. Speaker 
elektronik atau planar magnetik dapat dipertimbangkan mengganti 
perancangan driver konvensional dinamis. Untuk membuat susunan 
sistem home teater lebih mudah, banyak produsen menjual peralatan  
home teater   dalam paket lengkap dengan speaker,  menempatkan 
seperangkat speaker depan dan belakang.   Paket ini dengan harga 
dan kualitas yang bervariasi, sehingga akan memberikan  tes 
pengarah sebelum dibeli, jadi seperti dengan speaker individual.  Jika 
harga bukan tujuan ambil sistem home teater secara bersama-sama, 
THX bersertifikasi dapat dijadikan pilihan.  

 
8.11 Home THX 

Jika diinginkan top-notch home teater, dapat digunakan sistem 
THX yang disertifikasi. THX bukanlah suatu standar suara melainkan 
standar bagaimana sistem audio video dapat  menghasilkan suara yang 
baik .  THX telah disertfikasi oleh lembaga sertifikasi kualitas performansi 
audio pada suatu ruangan. Lembaga ini digagas  oleh Lucas film dan 
nama THX diambil dari film Lucas pertama yang dinamakan THX 1138.   
Tujuan dari standarisasi THX adalah untuk meyakinkan pembuatan 
kualitas terbaik dari suara teater yang sebenarnya. Ada dua jenis 
sertifikasi yaitu (1) THX ultra untuk ruangan sekelas cineplex atau teater 
dengan ukuran ruang diatas 300 feet kubik (85 meter kubik) dan (2) THX 
select untuk ruangan kecil seperti home teater dengan 200 foot kubik (57 
meter kubik).  

  
Gambar 8 – 25. THX Ultra2 speaker system 

Photo courtesy HowStuffWorks Shopper 
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THX telah bekerja sama dengan penghasil elektronik untuk 

membuat peralatan THX standar. Adapun  yang telah disertifikasi 
meliputi : 
• Penerima Audio/ Video 
• DVD player 
• Layar video -  erkaitan dengan pengaruh akustik 
• Spekaer 
• Kabel. 

THX home teater bersertifikasi akan berharga baik dengan bit lebih 
dari pada home teater biasa, karena komponen THX bersertifikasi 
terutama  jalur peralatan. Jika diinginkan sistem entertainmen yang 
unggul dalam rumah, jangan risaukan tentang sistem THX.  
 
8.12 Ruang Akustik  

Kita biasanya berpikir tentang speaker-speaker dalam sistem home 
teater  stereo sebagai  akhir mata rantai  audio dan  satu yang membuat 
perbedaan paling besar dalam telinga. Tetapi ini sungguh bukan hal yang 
sederhana. Terdapat lebih banyak suara yang didengar dari pada yang 
berasal dari speaker.   

 
 

     Gambar 8-26. Arah pantulan suara karena efek akustik 

 

Penambahan suara dari speaker, adalah dari pendengaran suara yang dipantulkan empat dinding 

ruangan (atas kiri). Langit-langit ruangan dan lantai berkontribusi terhadap pantulan suara sebaik 

(atas kanan).  
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Suara yang terdengar dalam banyak ruangan merupakan 
kombinasi dari suara langsung yang berjalan langsung dari speaker ke 
telinga dan suara patulan tak langsung. Suara dari speaker yang 
memantul dari dinding, lantai, langit-langit ataupun furniture sebelum 
mencapai telinga. Suara yang dipantulkan menjadikan keduanya baik 
dan tidak baik.  Bagian yang baik membuat musik dan percakapan 
(seperti dialog bioskop) lebih penuh dan lebih keras. Jika  speaker di 
ruang terbuka  tidak ada dinding pemantul, kemungkinan suara diperoleh    
tidak lebih baik.    

Bagian tidak baiknya adalah pemantulan ini menyimpangkan suara 
dalam ruangan dengan membuat suara lebih nyaring sementara 
menunda keluaran yang lain. Karena suara pantulan sampai pada telinga 
berbeda waktunya dari pada suara dari speaker,  soundstage tiga 
dimensi speaker menciptakan gambar instrument dan penyanyi menjadi 
tak jelas atau  samar-samar.  Pantulan mempengaruhi warna nada musik 
atau kualitas tonal. Misal flute dan obo mempunai warna nada yang 
berbeda bila dimainkan pada not yan sama menghasilkan suara yang 
berbeda karena setiap tone instrument mempunyai susunan harmonisasi 
yang berbeda. Pantulan dapat  mengaburkan perbedaan.   

Maka, untuk semua alasan tersebut menjadi jelaslah bahwa 
ruangan harus benar-benar menjadi komponen akhir dalam sistem. 
Seperti komponen lain, langkah-langkah diambil untuk meningkatkan 
performansi ruangan.  

 
8.12.1.  Pantulan, Penyerapan, Difusi 

Ketika berbicara tentang masalah ruang akustik dan solusi 
perlakuan ruang, tiga konsep utama  akan diingat kembali yaitu pantulan, 
penyerapan dan difusi. Pantulan suara diperlukan untuk musik dan 
percakapan suara natural, namun terlalu banyak mengurangi kualitas 
suara. Pantulan suara dikendalikan dengan penyerapan atau dengan 
difusi (pantulan disebarkan).  

Penyelesaian masalah ruangan dapat disederhanakan, seperti 
menutup permukaan yang luas dengan kaca atau menempatkan suatu 
permadani di atas lantai antara speaker dan tempat duduk pendengar. 
Atau  dapat perlakukan daerah pusat kekacauan dengan produk yang 

dirancang khusus yang mengubah cara respon ruangan terhadap suara.  

Namun langkah awal adalah pemahaman konsep dasar ruangan akustik 

dan bagian permainan yang didengarkan setiap hari.  
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Gambar 8-27. Perbedaan refleksi, absorpsi dan difusi 

 
8.12.2. Mode Gelombang Berdiri dan Resonansi Ruang  

Kapan saja kita jumpai permukaan reflektif parallel (sepeti dinding 
ruang atau lantai dan langit-langit),  ini akan memberi  pengalaman 
derajat tingkat kejadian  mengenai gelombang berdiri. Gelombang berdiri 
menyimpangkan frekuensi bass dan menengah di bawah 300 Hz.  

 
Gambar 8-28. Gelombang tegak ketika suara direfleksikan 

 

Terdapat beberapa jenis 
refleksi ruang, semua 
mempengaruhi sistem 
suara. Refleksi  
permukaan keras dari  
dekat sekeras suara asli. 

Cara kebanyakan untuk 

mengendalikan refleksi 

yang tidak dikehendali, 

melalui penggunan busa 

penyerap atau fiberglas. 

Permukaan yang bersifat 

memancar, memantulkan  

secara tak langsung atau 

menyerap suara namun 

menyebar  berbagai arah.  

Sekarang perancang  bahan 

memancarkan menggunakan 

permukaan tak beraturan  

didasarkan pada teori 

matematika.  

Refleksi Absorpsi Difusi 

Gelombang tegak menciptakan suara ketika direfleksikan kembali 

dan berjalan diantara dua permukaan parallel dalam ruang. Ini 

empengaruhi frekuensi di bawah 300 Hz. 
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Suatu cara untuk memahami pengaruh gelombang tegak dalam 

suatu ruang adalah berpikir bagaimana oven gelombang mikro 
bekerja.Frekuensi tinggi membangkitkan panas makanan pada pelat 
dipantulkan berulang kali di dalam wadah oven. Karena pantulan ini 
menabrak, diperkuat sementara yang lain ditunda, menciptakan area 
intensitas microwave yang bervariasi.  Ini diterjemahkan ke dalam bintik 
panas terbatas dan titik dingin dalam pelat makanan dari uap air hangat-
hangat kuku.  

Suara speaker mempunyai banyak kesamaan. Suara dipantulkan 
bolak balik antar permukaan parallel ruangan : sisi dinding depan, 
belakang dinding dan lantai dengan langit-langit. Ini membuat tekanan 
suara atau kekerasan berbeda: titik dingin dan panas. Gelombang berdiri 
dapat dengan mudah didengar jika yang dimainkan musik banyak 
mengandung bass, seperti pipa organ musik atau sejenis musik tarian, 
akan berputar mengelilingi ruangan, pada lokasi yang berbeda terdengar 
berbeda : ditengah ruang, didekat dinding dan sudut lain.Mungkin suara 
bass lebih kuat terdengar didekat dinding dan sudut tertentu dimana 
gelombang berdiri cenderung berkumpul. Ini merupakan jenis gelombang 
berdiri spesifik  yang dinamakan  ruang mode ressonansi.   
 
8.12.3. Ukuran Ruang  

  Sebenarnya mudah untuk mengkalkulasi gaya aksis resonansi 
ruangan yang benar-benar cantik. Pengetahuan frekuensi gaya aksis 
akan memberikan informasi yang berharga tentang bagaimana sistem 
dan ruangan berinteraksi khususnya pada frekuensi bass dalam cakupan 
300 Hz. 

Pertama dapatkan ukuran panjang, lebar dan tinggi ruangan. Misal 
ruangan yang digunakan mempunyai dimensi ruang tipikal 21 kaki 
panjang X 12 kaki lebar X 8 kaki tinggi.   
Rumusan untuk menemukan gaya resonansi ruang di sekitar sumbu : 
 

Sumbu ruang mode resonansi 

Sumbu panjang            sumbu lebar           sumbu tinggi 

Gambar 8-29. Model resonansi ruangan 
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F        = Mode frekuensi resonansi (Hz) 
1130  = Kecepatan suara (1130 kaki  per detik) 
D       = Jarak antara dua permukaan paralel  (dalam kaki). 

 
Contoh aplikasi : 
Hitung besarnya frekuensi resonansi ruang ukuran panjang  21 kaki, 
dipasang pada 21 sesuai persamaan jarak dapat divariasi  untuk 
mendapatkan frekuensi resonansi 27 Hz. 

 
 
 
 
 

Dalam contoh mempunyai panjang 21 kaki, sehingga dipasang 21 
dalam formula, memberikan mode sumbu resonansi panjang.   

 
 

Gambar 8-30. Pengaruh jarak terhadap resonansi 

 
Sehingga, mode utama untuk sumbu panjang ruangan turun pada 

27 Hz (sebenarnya 26,9 namun dibulatkan pada angka terdekat). Ini 
berarti bahwa meskipun masih mampu mendengarkan suara bass dari 
speaker dibawah 27 Hz, namun ruangan yang digunakan tidak dapat 
memberikan penguatan untuk frekuensi di atas 27 Hz.  

        1130  
F = ------------ 
        2  X D 
 

        1130                1130          1130 
F = ------------  = ------------- = ---------- =  27 Hz 
        2  X D             2 X 21           42 
 

Mode resonansi 
terjadi bila jarak 
antara dinding ruang 
sama dengan 
setengah panjang 
gelombang suara 
dan kelipatan 
setengah panjang 
gelombang. Perlu 
diingat tekanan 
suara puncak 
(tingkat volume) 
pada dinding.  

 

Jarak antar dinding :   21’ 

# mode resonansi 1  

# mode resonansi 2 

# mode resonansi 3 

T
e

k
a

n
a

n
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u
a

ra
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Tabel 8-1. Hubungan mode terhadap frekuensi yang akan dikuatkan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.12.3.1.  Cara Menghadapi Gaya Resonansi Ruang 

Gaya ruang didasarkan pada dimensi ruang yang sulit diubah (bahkan 
bass yang disukai  audiophiles ragu melalui pemindahan dinding hanya 
untuk mendengar frekuensi rendah).  Perlakuan ruang menghasikan 
pengendalian pantulan treeble yang besar dengan memilih panjang 
gelombang yaitu tidak berkerja pada sepanjang gelombang pantulan 
panjang gelombang bass yang panjang.  
Di sini ada beberapa tip dan berbagai hal untuk mengingat  yang 
berkaitan dengan gaya resonansi ruang: 
� Bentuk Ruang tertentu pada dasarnya tidak baik dari sudut pandang 

gaya ruang. Bentuk kubus merupakan bentuk terburuk untuk ruang 
(setiap gaya resonansi didapatkan penekanan kelipatan tiga). Juga 
akan terdengar distorsi gelombang berdiri dalam ruangan lebih 
banyak pada dimensi kelipatan seperti 8’X16’ X 24’.  

� JIka membangun ruangan atau finishing  ruang, ada beberapa rasio 
dimensi yang mempunyai keunggulan  suara. 

 
Tabel 8-2. Perbandingan tinggi, lebar dan panjang ruangan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mode Panjang 
21 feet 

Lebar 
12 feet 

Tinggi 8 
feet 

# 1 27 Hz 47 Hz 71 Hz 
# 2 54 Hz 94 Hz 141 H1 
# 3 81 Hz 141 Hz 212 Hz 
# 4 108 Hz 188 Hz 282 Hz 
# 5 135 Hz 235 Hz  
# 6 162 Hz 282 Hz  
# 7 189 Hz   
# 8 216 Hz   
# 9 243 Hz   
# 10 270 Hz   
#11 297 Hz   

Tinggi Lebar 
(panjang) 

Panjang 
(lebar) 

1 1,4 1,9 
1 1,3 1,9 
1 1,5 2.2 
1 1,2 1,5 

Frekuensi yang diberi tandaa 

panah dua arah   akan dikuatkan 

oleh ruangan. Frekuensi muncul 

lebih banyak dari satu kolom   

ditambahkan penekanan, 

menyebabkan  pewarnaan suara 

lebih baik.  Dalam contoh ini 

dapat dilihat pusat kekacauan 

pada frekuensi 141 Hz, 188 Hz 

dan 282 Hz.  

Aplikasi perbandingan dimensi ruangan 1:1,4:1,9 (lihat tabel) pada  langit-

langit ruangan dimensi  8 tinggi  X11,2 lebar X 15,2 panjang 



Sri  Waluyanti dkk                                                                                    TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                         421 

 

� Pada umumnya ruangan yang lebih kecil, gaya resonansinya 
akan semakin mewarnai tanggapan bass. 

� Langit-langit yang luas, tinggi  cenderung menyebar efek gaya 
langit-langit. 

� Jenis umum konstruksi dinding seperti drywall atau langit-langit 
kayu 2X4s secara signifikan akan menyerap banyak dari 
penambahan pantulan bass dalam cakupan frekuensi 125 Hz 
(lihat tabel di bawah). 

� Coba pindahkan posisi kursi atau sofa lebih dekat atau lebih jauh 
dari speaker untuk  mendapatkan hot spot  gelombang berdiri.  

� Gelombang tegak selalu lebih kuat di dekat dinding. Jika kursi 
atau sofa memunggungi dinding, pindahkan menjauhi dinding 
untuk mengurangi  kenaikkan yang tiba-tiba dari gelombang 
tegak.   

� Sudut ruang merupakan titik yang kurang baik untuk 
mengumpulkan gelombang tegak. Jika ruang mempunyai langit-
langit 8 kaki, dirancang perangkap bass yang dapat membantu 
mengurangi atau menghapuskan gelombang berdiri. Ini dipenuhi 
dengan menyerap pantulan bass yang diciptakan oleh gaya 
resonansi pokok 71 Hz dari langit-langit 8 kaki.   
 

8.12.3.2. Echo 

Pada umunya masalah ruangan diakibatkan dari permukaan 
parallel (dinding, lantai dan langit-langit ) yang keras memantulkan 
suara. Akibatnya menghasilkan apa yang dinamakan fluter echo 
yaitu suatu suara gema yang tinggal setelah bunyi langsung 
dihentikan. 

 
Tabel  8-3 Tingkat absorpsi/refleksi terhadap variasi frekuensi 

 
 
 

 
 
 
 
 
Jika pernah berdiri dalam suatu gang atau ruang kosong, dan 

menepukkan tangan, akan terdengar gema geletar. Bunyi tepuk tangan 
asli dipantulkan kembali dan mondar-mandir diantara dua permukaan. 
Karena panjang gelombang suara frekuensi tengah dan tinggi lebih 
pendek dari pada bass. Sehingga menghasilkan suara geletar gema 

Materi 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHZ 4 KHz 
Batu bata 3% 3 % 3 % 4 % 5 % 7 % 
Karpet 8% 24  % 57 % 69 % 71 % 73 % 
tutup 14 % 35 % 55 % 72 % 70 % 65 % 
Drywall (1/2” pada 
2X4s) 

29% 10 % 5 % 4 % 7 % 9 % 

Linolium    2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 
Paneling (3/8” pada 
2X4s) 

28 % 22 % 17 % 9 % 10% 11% 
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lebih baik dari pada ledakan gelombang berdiri yang telah diuraikan 
sebelumnya. 

 
8.13 Pengaturan Keseluruhan 

Pada saat mempunyai semua komponen, sediakan waktu untuk 
mengatur ruang teater. Ada beberapa faktor untuk mempertahankan 
pendapat, pada saat pemilihan dan penyusunan ruang home teater.   

Pertimbangaan pertama arsitektur ruangan. Home teater  akan 
menyerupai gedung bioskop diinginkan tertutup, ruangan segi empat 
dengan ruang nyaman dan sedikit cahaya dari luar. Dibutuhkan ruang 
tertutup untuk mendapatkan kualitas suara yang terbaik, ruang terbuka 
tidak memiliki akustik ideal. Jika membangun langit-langit teater 
diinginkan ditutup dinding. Ini dibuat dengan permukaan yang lunak  
untuk mengurangi gema yang mengganggu. Untuk beberapa alasan  
menggunakan karpet lantai lebih baik dari pada kayu atau lantai 
linoleum.  

 
  Gambar 8-31. Contoh ruangan untuk home teater  

Pada saat telah diputuskan ruangan apa yang akan digunakan, 
diperlukan gambar tempat peletakkan peralatan. Untuk mendapatkan 
posisi televisi menggunakan pemikiran sehat,   memudahkan melihat 
tidak perlu menjulurkan leher dan  pada tempat yang mendapat  banyak 
cahaya dari luar. Letak televisi  dapat dilihat secara nyaman dan sistem 
ditempatkan disekitarnya.   

Pengambilan sound system ditempatkan sebagai hitungan yang 
lebih kompleks. Sediakan tiga speaker depan sedemikian sehingga 
ketiganya berada pada ruang datar yang sama, semua pada ketinggian 
yang sama. Yakinkan bahwa  ketiganya berada didekat tingkatan yang 
sama dengan TV sehingga suara nampak berasal dari aksi aktor yang 
sedang ditonton dalam TV.  Gagasannya adalah penonton dibuat tidak 



Sri  Waluyanti dkk                                                                                    TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                         423 

 

menyadari adanya speaker ketika menonton bioskop, perhatian harus 
pada bioskop.   

Terdapat pilihan berbeda dalam menyusun speaker belakang. 
Dolby digital dirancang untuk menempatkan speaker pada salah satu sisi 
pendengar, sementara sistem Dolby Pro Logic menempatkan speaker di 
belakang pendengar. Dalam banyak kasus, speaker belakang 
ditempatkan pada ketinggian yang sama, di ruang dengan jarak yang 
sama dari pendengar. Tentunya  kesempatan yang dimiliki lebih dari satu 
pendengar, sehingga penempatan tidaklah sama untu setiap orang.  
Dapat dipilih posisi pendengar yang ada ditengah sebagai pusat  titik 
pengaturan sistem.  

Penempatan subwoofer tidak banyak masalah. Frekuensi rendah 
tidak disebarkan sebagaimana frekuensi tinggi disebarkan oleh speaker 
utama, sehingga dapat nyata di posisi manapun  dalam ruang. Agar 
memberikan efek gemuruh terbaik,  penempatan subwoofer dilantai atau 
dibelakang dinding akan membantu menjaga keberadaan frekuensi 
rendah dalam ruangan.  

Ketika televisi dan speaker telah ditempatkan, diperlukan kalibrasi. 
Seperangkat televisi mungkin mempunyai proses pengaturan tertentu 
untuk pengaturan warna dan kecerahan. Disisi lain, dapat menggunakan 
THX  optimizer yang banyak dijumpai  pada DVD dilakukan kalibrasi.  
Kalibrasi dapat juga dilakukan pada tiap-tiap speaker denga 
menggunakan SPL (Sound Pressure Level) meter.  Ini akan meyakinkan 
bahwa speaker menghasilkan tingkat volume yang identik.     

Hal lain sebagai pertimbangan home teater adalah pencahayaan.  
Penting tidak memiliki banyak  cahaya yang berkenaan dengan 
lingkungan, karena ini dapat menyebabkan silau pada layar atau 
mengacaukan gambar  bioskop. Namun juga tidak diinginkan ruang  
yang sangat gelap, karena  konstrast  tinggi cahaya  dari layar dapat 
menyebabkan ketegangan mata.     

Idealnya, home teater mempunyai pencahayaan lembut dengan 
lingkungan.  Pada saat bioskop dimulai, cahaya diturunkan tingkat 
penerangannya  atau dapat melalui pengendali cahaya jarak jauh. 
Pengaturan home teater terbaik adalah tergantung pada anggaran dan 
kebutuhan.  Oleh karena itu jika diinginkan sistem entertainmen yang 
lebih baik dalam ruang keluarga, seperangkat home teater  dasar 
meliputi, sebuah DVD player, televisi dengan ukuran yang bagus akan 
lebih memuaskan. Tapi jika diinginkan teater bioskop sendiri, diperlukan 
layar yang sangat besar dan akustik fantastik,  mungkin juga diperlukan 
seorang yang berpengalamanan dalam home teater dan seorang 
kontraktor. Hal yang paling utama adalah  mencoba segala sesuatunya 
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terlebih dahulu sebelum  ditetapkan waktunya untuk meyakinkan gambar 
hidup dan suaranya bagus.  
8.14 Langkah-Langkah Instalasi Sistem Home Teater   
8.14.1. Perencanaan  Penataan  

Sistem home teater dapat benar-benar membawa pengalaman 
menonton film layar lebar ke dalam ruang tamu.  Gunakan panduan ini 
untuk menginstall sistem home teater.   

 Langkah 1  
Rencanakan tata letak. Sebelum memulai membongkar speaker dan 
memindahkan furniture, gagasan yang baik untuk memiliki suatu 
rencana penempatan dalam pikiran. 

 Langkah 2 
Pertimbangkan penempatan saluran-saluran dalam ruang home 
teater. Jika mungkin pilih suatu ruangan dengan menggunakan 
rangkaian pemutus daya tunggal untuk mengurangi resiko kerusakan 
yang diakibatkan oleh  pembebanan lebih dari sistem home teater.  
• Tempatkan TV pada tempat yang dapat dilihat secara langsung. 

Senter layar ditandai segaris dengan mata orang yang duduk 
menonton di bagian tengah.   

• Tempatkan speaker sebelum mulai memasang hal-hal yang lain.  
 Langkah 3 

Tempatkan TV  agar dapat dilihat secara lurus.  Tengah layar harus 
segaris dengan mata penonton yang sedang duduk menonton.   

 Langkah 4 
Pasang speaker sebelum mulai ditonton. Jika ada orang yang 
sedang mendengarkan di dalam rumah, tempatkan speaker 
sedemikian sehingga orang yang sedang duduk dapat langsung 
mendengarkan sekurang-kurangnya satu speaker.  

 Langkah  5 
Posisikan speaker kanal senter di atas atau di bawah TV. Jika ini 
diletakkan di atas TV, yakinkan bagian depan speker segaris dengan 
layar TV.  

 Langkah 6 
Tempatkan speaker depan sebelah kiri dan kanan pada jarak yang 
sama pada salah satu sisi TV. Ketinggian speaker kiri dan kanan 
sesuaikan dengan ketinggian speaker kanal senter.  

 Langkah 7 
Letakkan speaker surround pada jarak yang sama pada kiri dan 
kanan tempat duduk. Jangan menempatkan speaker surround 
langsung pada posisi penonton.  Usahakan tempatkan arah belakang 
ruangan atau mengarah langit-langit.  
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 Langkah  8 
Tempatkan subwoofer pada sisi ruang, sekitar tengah-tengah antara 
posisi penonton dan TV. Atur reaksi bass subwoofer dengan lebih 
mendekatkan ke dinding akan menambah bass atau dengan 
menjauhkan dari dinding untuk mengurangi bass.  

 Langkah  8 
Hubungkan speaker dan sistem teater dengan  memasang kabel 
speaker sepanjang baseboard atau turunkan dari dinding.  
Konsultasikan dengan manual untuk mendapatkan instruksi yang 
tepat.  

8.14.2.  Instalasi Home Teater  
Keamanan: 

 Unit tidak perlu dilepaskan dengan sumber tegangan AC 
sepanjang ini dihubungkan dengan dinding saluran utama, dan 
perangkat telah diposisikan off. 

 Lepaskan unit dari dinding saluran jika anda  tidak berniat 
menggunakan untuk perioda waktu yang lama. Untuk melepaskan 
cord, keluarkan plug tidak beserta talinya. 

Instalasi: 
 Yakinkan sirkulasi udara cukup untuk mencegah timbulnya panas 

dari dalam. 
 Jangan menempatkan unit pada permukaan  permadani/  selimut 

atau di dekat bahan ( tabir,  korden) yang menghalangi ventilasi. 
 Jangan menginstalasi unit didekat sumber-sumber panas seperti 

radiator, saluran udara, tempat yang terkena sinar matahari 
langsung, debu yang berlebihan dan getaran mekanis. 

 Jangan menginstal unit dalam posisi ditundukkan. Ini dirancang 
untuk dioperasikan hanya dalam posisi horisontal. 

 Jaga unit dan disc dari peralatan yang mempunyai kekuatan 
magnit yang besar seperti oven microwave, speaker yang besar. 

  Jangan meletakkan obyek yang berat diatas unit. 
  Bila unit dipindahkan langsung dari lokasi dingin ke panas 

kemungkinan akan timbul embun di dalam DVD sistem home 
teater dan menyebabkan kerusakan pada lensa. Untuk install unit 
pertama kali atau pada saat memindahkan dari lokasi dingin ke 
panas tunggulah sekitar 30 menit sebelum dioperasikan.   

8.14.3.  Merakit Speaker 
 Sebelum menghubungkan sepeaker, sertakan pegangan 

speaker pada speaker. 
 Untuk amannya gunakan alas  
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Panjang digunakan untuk pemakaian di lantai, sedangkan yang 
pendek  untuk ditempatkan di atas meja. 

 

Gambar 8-32. Penggunaan alas untuk keamanan 

 Amankan disekrup dengan dasar 

 
Gambar 8-33. Alas disekrup pada tonggak 

3. Tarik tali speaker  ke luar  sepanjang sekitar 700 mm ( 28 inci). 
Punggung lipat sekitar  100 mm ( 4 inchi) dan belitkan satu sama lain. 

Tonggak  
(panjang
) Tonggak  

(pendek ) 

 

Alas dasar 
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  Gambar 8-34. Kabel speaker 

4. Tarik tali speaker  melalui  lubang pada alas. Kemudian berdirikan 
speaker, uraikan dan luruskan tali speaker. 

 

Gambar 8-35. Penggunaan alas untuk keamanan 

 Amankan  alas tumpuan pada  
tonggak dengan sekrup 

 

 

 

 

Gambar 8-36. Pemasangan 
sekrup pada tumpuan 

 

Sekitar 100 mm (4 inchi) 
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 Hubungkan tali speaker ke speaker kemudian belitkan melalui 
slot A, B, C dan D 

 
  Gambar 8-37. Pemasangan tali speaker 

 7. Turunkan speaker secara perlahan ke alas tumpuan 

 

Gambar 8-38. Speaker diturunkan ke alas 

Atur panjang cord speaker 
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Catatan : 
� Jangan mengikatkan tali  speaker antara speaker dan alas tumpuan. 
� Jangan menjatuhkan speaker dalam keadaan terpasang. 
� Amankan speaker dengan disekrupkan pada 1 dan 2.  
  
8.14.4.  Menghubungkan Sistem dengan TV 

 Pemasangan ini merupakan dasar hubungan dari sistem ke 
speaker dan TV.   

 

Gambar 8-39. Alur koneksi antar speaker 

1.  Menghubungkan Speaker 
 Konektor dan warna tabung tali speaker sama warnanya dengan label  
jack yang dihubungkan. 
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Gambar 8-40. Kesamaan warna kabel dan jack 

 
Catatan : 
Jangan mengkaitkan isolasi tali speaker ke dalam jack speaker, untuk 
mencegah hubung singkat  speaker. Hubungan singkat pada speaker dapat 
membahayakan sistem. Untuk itu lakukan tindak pencegahan ketika 
menghubungkan speaker. Yakinkan  setiap kawat  tali  speaker tanpa 
pembungkus tidak menyentuh dengan terminal speaker lain  atau kabel tanpa 
pembungkus dari tali speaker lain seperti ditunjukkan di bawah ini.  

 
Gambar 8-41. Kabel dijepit pada terminal 

 

Setelah semua komponen dihubungkan, speaker dan  kabel daya 
AC, keluaran  pengetesan nada untuk pengecekan kebenaran 
hubungan speaker. Dari pengetesan jika tidak terdengar suara dari 
speaker pada saat diberi keluaran test nada, atau test nada  keluar 
dari speaker lain yang dalam peraga satu satuan arus pada 
pengaturan peraga, kemungkinan speaker hubung singkat. Jika ini 
terjadi lakukan kembali pengecekan hubungan speaker.   

 
Catatan : 
Yakinkan bahwa kawat speaker telah sesuai dengan komponen pada 

terminal  dengan dan  dengan . Jika terbalik suara akan 
kehilangan bass dan mungkin akan distorsi. 
 

2. Menghubungkan dengan televisi 
Kawat yang diperlukan 



Sri  Waluyanti dkk                                                                                    TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                         431 

 

 
 

Gambar 8-42.  Penggunaan warna kabel 

3. Menghubungkan antenna ( Aerial)  

 
Gambar 8-43. Bentuk antena (aerial) 

Bentuk dan panjang antenna (aerial) dirancang untuk menerima sinyal 
AM. Jangan membuka atau menggulung antenna (aerial).  

 Hanya memindahkan bagian loop plastic dudukan  
 Atur loop antenna AM (aerial). 

  
Gambar 8-44. Pengaturan antena 
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 Hubungkan kawat ke terminal antenna AM (aerial) kawat (A) atau 
(B) dapat dihubungkan juga ke terminal. 

 
Gambar 8-45. Hubungan kawat dengan terminal 

 
Jangan menempatkan loop antenna AM (aerial) didekat sistem atau 
peralatan audio video dapat menyebabkan noise. Atur arah loop 
antenna AM (aerial) untuk mendapatkan   suara siaran terbaik.  

 
 Yakinkan loop antena AM dihubungkan dengan kuat terhadap 

tarikan. Hubungkan kawat antenna FM (aerial) pada jack koaksial FM 
75 Ω. 

 

  
 

Gambar 8-46. Jalur antena FM 75Ω 

 
Catatan : 
Pastikan perluasan kawat antenna FM terpenuh setelah menghubungkan 
kawat antenna FM, jaga tetap sedater mungkin.Jika penerimaan FM lemah, 
dengan kabel koaksial 75Ω hubungkan sistem dengan antenna FM luar 
seperti ditunjukkan di bawah ini. 
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 Gambar 8-47. Antena FM luar ruangan 

 Sebelum sistem dihubungkan  tegangan jala-jala AC, hubungkan 
speaker ke sistem terlebih dahulu. 
 

4. Mengatur Posisi Sistem 
� Memposisikan speaker untuk menghasilkan kemungkinan suara 

surround terbaik, semua speaker selain subwoofer ditempatkan pada 

jarak yang sama dari posisi pendengar  Speaker depan dapat 
ditempatkan pada jarak 0 sampai 7 meter dari posisi pendengar. 

   
Gambar 8-48. Posisi penempatan speaker 

Hal-hal yang perlu diperhatikan : 
� Jangan menempatkan speaker dalam posisi miring 
� Jangan menempatkan speaker dalam lokasi : 

• Terlalu panas atau terlalu dingin 
• Terlalu berdebu 
• Sangat lembab 
• Bergetar 
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• Terkena sinarmatahari langsung 
� Perlu diperhatikan saat menempatkan posisi speaker atau 

speaker berdiri (tidak disediakan) speaker diletakan di atas lantai 
perlakuan khusus (berlapis lilin, diminyaki, disemir) karena noda 
atau akibat kelunturan. 

� Pada saat membersihkan gunakan kain lembut seperti yang 
digunakan untuk membersihkan kacamata. 

� jangan menggunakan  jenis bantalan abrasive, menggosok 
dengan bedak, atau bahan pelarut  seperti   alkohol atau bensin. 

� Jangan bersandar atau berpegangan erat-erat pada speaker 
dapat mengakibatkan speaker jatuh.  

 
� Pengaturan Pemasangan 

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat sejumlah 
pengaturan dasar minimum penggunaan sistem. 

 
  Gambar 8-49. Bentuk remote 
 

 Putar tombol power televisi pada posisi on 
 Tekan tombol  
 Lepaskan headphone pada saat melakukan pengesetan. 
Headphone digunakan setelah langkah-langkah ke 10. 

 Yakinkan fungsi telah diatur pada DVD. 
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 Saklar pemilih masukan pada posisi TV sehingga sinyal yang 
berasal dari sistem muncul pada layar TV. 

 Tekan      tanpa menyisipkan disc. 
 Pengaturan ini akan muncul pilihan bahasa yang digunakan pada 
layar peraga. 

 
Gambar 8-50. Tampilan menu 

 

 Tekan        untuk memilih bahasa, sistem akan memperaga-kan 
menu dan subjudul dalam bahasa yang dipilih. 

 Tekan  
 Peraga pengaturan untuk pemilihan aspek ratio televisi yang 
dihubungkan akan muncul. 

 
Gambar 8-51. Menu pengaturan layar 

 Tekan        untuk memilih pengaturan yang sesuai dengan 
televisi yang digunakan. 
• Jika yang digunakan televisi standar pilih 4:3  [4 :3 LETTER 

BOX] atau [4:3 PAN SCAN] 
• Jika yang digunakan televisi layar lebar atau televisi standar 4:3 

dengan mode layar lebar  [16:9]. 
 Tekan  
 Akan muncul pilihan pengaturan formasi speaker. 
 Tekan        untuk memilih gambaran formasi speaker seperti posisi 
yang sebenarnya kemudian tekan   
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Gambar 8-52 .Tampilan formasi speaker 

 

 Hubungkan mic kalibrasi ke jack A.Call Mic pada bagian depan 
panel dan tekan     untuk memilih (ya), kemudian tekan 
pengaturan kalibrasi mic pada tingkat pendengaran 
menggunakan tripod. Masing-masing speaker depan dihadapkan 
dengan kalibrasi mic dan jangan ada penghalang antara speaker 
dan mic kalibrasi. Lakukan dengan tenang selama pengukuran.  

 

 
Gambar 8-53. Pengkalibrasian mikropon 
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            Gambar 8-54. Menu kalibrasi otomatis 

 
Mulai dengan kalibrasi auto: 
� Pengetesan tingkat kekerasan suara merupakan keluaran saat 

kalibrasi auto dumulai. Pengurangan volume tidak dapat 
dilakukan, oleh karena dalam melakukan kalibrasi perlu 
mempertimbangkan  kepentingan anak-anak dan tetangga. 

� Hindari nois dalam area pengukuran selama pengukuran 
dilakukan (sekitar 1 menit). 

 
 Lepaskan mic kalibrasi dan tekan               untuk memilih ya, semua 

hubungan dan pengaturan operasi lengkap telah dilakukan.  
Jika pengukuran tidak berhasil ikuti  pesan kemudian ulangi [ AUTO 
CALIBRATION]. 

 Untuk keluaran dari pengaturan tekan                       . 
 

5. Pemasangan Peningkatan Televisi 
Pilih pemasangan jack yang disediakan pada televisi 
Menghubungkan kabel video  

Kirimkan gambar hasil play back DVD ke televisi, cek jack 
televisi dan pilih metode hubungan         atau      . Kualitas gambar 
ditingkatkan dari standar ke  (HDMI).  
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Gambar 8-55. Koneksi HDMI (Hight- Defenition Multimedia  

Interface) 

  
             Menghubungkan televisi dengan jack masukan video, kabel video  

gunakan sesuai gambar di bawah ini. 

  
Gambar 8-56. Kabel video 

 
Menghubungkan televisi dengan jack masukan S-Video. Bila 
menggunakan jack S-Video mengganti jack video, TV monitor juga 
harus dihubungkan melalui jack S-video. Sinyal S-video terpisah 
dari sinyal video dan tidak akan keluar melalui jack video. 

 

kuning 
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Gambar 8-57. Kabel S-video 

 
 

Menghubungkan TV dengan komponen video dalam jack, 
menggunakan jack keluaran komponen video (Y, PB / CB, PR/CR) 
mengganti jack video. TV monitor harus dilengkapi dengan jack 
masukan komponen video (Y, PB / CB, PR/CR). JIka TV menerima 
kamjuan format sinyal, hubungan ini harus digunakan dan atur 
kanal keluaran sistem pada progressive format.  

 

Gambar 8-58. Kabel komponen video 

 
Menghubungkan TV dengan masukan DVI (Digital Visual Interface) 
Jack DVI tidak akan menerima sinyal audio. Lebih jauh lagi jack 
keluaran HDMI tidak dapat dihubungkan  ke jack DVI yang tidak 
memenuhi HDCP (High –bandwidth digital content protection) 
misalnya jack DVI pada peraga PC.  

 

Gambar 8-59. Kabel DVI (Digital Visual Interface) 

 

 

hijau 

biru 

merah 
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6. Komponen Pengembangan Lain 
Bila diinginkan menikmati komponen lain  hubungkan jack keluaran 
VIDEO/AUDIO dengan komponen lain. Sistem hubungan dan 
komponen lain ditunjukkan dalam gambar berikut. Keluaran komponen 
lain melalui speaker sistem. 

 

Gambar 8-60. Hubungan antar perangkat elektronik 

Menghubungkan jack keluaran VIDEO/AUDIO dari komponen lain ke 
jack  TV/VCR1  atau TV/VCR2  (VIDEO IN/AUDIO IN) dari sistem. 
Menghubungkan VCR atau komponen lain ke TV/VCR1 (VIDEO 
IN/AUDIO IN) menggunakan kabel jack  Video/audio.  Pada saat kabel 
dihubungkan, yakinkan sesuai kode warna jack pada komponen. 
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Gambar 8-61. Kode warna kabel standar 

Mendengarkan sumber suara audio portable melalui sistem. 
Hubungkan jack keluaran dari sumber audio portable pada jack 
masukan AUDIO IN pada panel depan sistem dengan kabel mini-plug 
stereo. 

 
Gambar 8-62. Kabel audio 

• Pada saat mendengarkan format rekaman MP3 menggunakan 
sumber audio portable, diperoleh tingkatan suara. Tekan FUNCTION 
+/- untuk memilih AUDIO. Hubungkan sumber audio portable.  Tekan 
SOUND FIELD berulang-ulang hingga muncul A.F.D.STD muncul 
pada peraga panel depan. Untuk membatalkan pilih selain dari 
A.F.D.STD.  

• Menghubungkan penerima satelit digital dengan jack DIGITAL OUT 
(OPTICAL atau COAXIAL). Penerima satelit digital dapat 
dihubungkan ke jack TV/VCR1 atau 2 (AUDIO IN) dari sistem. Sistem 
dapat menerima kedua sinyal digital dan analog. Sinyal digital 
mempunyai keunggulan dari pada sinyal analog. Jika sinyal digital 
berhenti, sinyal analog akan diproses 2 detik berikutnya. 

• Menghubungkan jack COMPONENT VIDEO OUT dari komponen lain 
ke jack COMPONENT VIDEO IN pada sistem. 

• Menghubungkan komponen lain ke jack TV/VCR1  (COMPONEN 
VIDEO IN) Y, PB/CB, PR/CR menggunakan kabel komponen video. 
Bila menghubungkan kabel, yakinkan sesuai kode warna dengan 
warna jack  pada komponen.  

• Yakinkan hubungan secara hati-hati untuk mencegah timbulnya hum 
dan noise. 
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8.15 Operasi Dasar Disc Player 

 
Gambar 8-63. Front panel CD player 

 
Gambar 8-64. Menu-menu pada remote CD player 

Pengoperasian tergantung pada DVD VIDEO atau VIDEO CD yang 
digunakan beberapa operasi mungkin berbeda atau terbatas. Merujuk 
detail operasi yang diberikan pada disc, diantaranya: 
o Atur televisi power pada posisi ON 
o Saklar pemilih masukan  TV pada sistem ini. 
o Tekan    
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o Sistem siap, kecuali jika sistem di set pada DVD tekan FUNCTION 
+/- untuk memilih DVD. 

o Tekan Dics 1-5 
o Tekan tombol jumlah disc yang diinginkan. Bila tidak ada disc dalam 

disc stoker pilihan No Disc akan muncul. Langkah berikutnya pilih 
DISC-1. 

o Tekan         . 
o Masukkan disc 

Tekan disc ke dalam slot disc hingga disc ditarik secara otomatis. 
Disc akan turun ke dalam sistem secara otomatis.  

 

 
Gambar 8-65. Posisi CD playback 

 
Bila ingin menambahkan disc, tekan DISC 1-5 dan     
Sistem mulai playback (play terus) ditunjukkan dengan indikator 
DISC hijau. Untuk play disc lain, tekan DISC SKIP pada remote atau 
DISC 1-5 pada sistem. Atur volume pada sistem. Level volume akan 
muncul pada layar TV dan dalam peraga panel depan.  

 
8.15.1 Optimalisasi Suara Surround Dalam Ruangan (Formasi 

Speaker) 
Penempatan speaker tergantung pada bentuk ruangan mungkin ada 
beberapa yang tidak dapat di install. Untuk mendapat suara surround 
yang lebih baik, direkomendasikan bahwa pertama putuskan posisi 
speaker. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 
o Tekan FUNCTION +/- berulang-ulang sampai muncul DVD dalam 

peraga panel depan. 
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o Tekan                             bila sistem dalam stop mode. 
o Kontrol menu muncul. 
 
o Tekan               untuk memilih                   (formasi speaker) kemudian 

tekan         . 
 

 
 
Gambar 8-66. Pemilihan formasi speaker 

 
o Tekan               untuk memilih [formasi speaker], kemudian tekan            

Pilihan (formasi speaker) akan muncul.       
 

 
 

Gambar 8-67. Hasil pemilihan formasi speaker 
 

o Tekan             untuk memilih pengaturan.  
 

� [STANDARD] : bila semua speaker dinstal normal 
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Gambar 8-68. Pengaturan speaker standar 

 
� Tidak senter 

[NO CENTER]  : bila instalasi  speaker depan dan speaker 
surround. 

 

 
Gambar 8-69. Pengaturan speaker tidak center 

 
� [ NO SURROUND] : Bila diinstall speaker depan dan  senter. 

 

 
Gambar 8-70. Pengaturan speaker NO SURROUND 

 
� [FRONT ONLY] : Bila instalasi hanya dengan speaker depan. 
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Gambar 8-73. Pengaturan speaker 

 ALL FRONT NO CENTER 

 

 
Gambar 8-71. Pengaturan speaker FRONT ONLY 

 

� [ALL FRONT] : Bila semua speaker di install di depan posisi 
pendengar.  
 

 
Gambar 8-72. Pengaturan speaker ALL FRONT 

 
� [ ALL FRONT  NO 

CENTER] : Bila 
instalasi di depan 
dan speaker 
surround di depan 
posisi pendengar. 
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Gambar 8-75. Garis tebal menunjukkan  

default pengaturan 

 

� [SECOND ROOM] : Bila instalasi speaker depan dalam satu 
ruangan dan speaker surround di ruang yang lain.  
 

 
Gambar 8-74. Pengaturan speaker SECOND ROOM 

 
1. Tekan        

Pilih pengaturan yang berlaku. 
2. Tekan              untuk memilih [YES] atau [NO] kemudian tekan         

� [YES] : dilanjutkan dengan [AUTO CALIBRATION]. 
� [NO]   : keluar [SPEAKER FORMATION]. 

 
8.15.2 Pengaturan Speaker 

Untuk mencapai 
kemungkinan suara 
surround terbaik, atur 
ukuran speaker yang 
dihubungkan dan 
jaraknya dari posisi 
pendengar. Kemudian 
gunakan test tone 
untuk mengatur level 
dan keseimbangan 
speaker supaya sama 
levelnya. Default 
pengaturan adalah 
yang digaris tebal. 
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Catatan: 
Operasi pengaturan ini tidakdapat dilakukan jika headphone 
dihubungkan ke sistem. 

 
� Jarak depan 

Pengaturan jarak default untuk speaker hubungannya dengan posisi 
pendengar ditunjukkan di bawah ini. 

 
Gambar 8-76, Pengaturan jarak depan 

Yakinkan perubahan nilai pengaturan yang ditunjukan bila 
dilakukan pemindahan speaker. 
 

Tabel  8-4 Pengaturan jarak speaker 

[L/R] 3.0 m/10 ft 
Jarak speaker depan dari posisi 
pendengar dapat diatur 0,2 meter  
ditambah 0 sampai 7 meter. 

[CENTER] 3,0 m/10 ft 
(muncul bila di set 
[CENTER]  kemudian [YES] 
dalam pengaturan [SIZE]). 

Speaker center dengan jarak dari 
posisi pendengar dapat diatur  dalam 
0,2 m ditambah 0 sampai 7 meter 

[SUBWOOFER] 3,0 m/10 ft 
Jarak subwoofer dari posisi pendengar 
dapat diatur 0,2 meter ditambah dari 0 
sampai 7 meter 
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� Jarak (SURROUND) 
Pengaturan default  jarak  untuk speaker  berkaitan dengan posisi 
pendengar ditunjukkan pada gambar di bawah ini.  

 
Gambar 8-77. Hubungan jarak speaker 

dengan posisi pendegar 
 

Tabel  8-5 Pengaturan jarak SURROUND 

 
[L/R] 3,0 m/10 ft (muncul 
bila diatur [SURROUND] 
pada [YES] dalam 
pengaturan [SIZE] ). 

Jarak speaker surround dari posisi 
pendengar dapat diatur dalam 0,2 
meter ditambah dari 0,0 sampai 7,0 
meter. 

 
� [LEVEL FRONT] 

Level speaker depan dapat divariasi sebagai berikut. Yakinkan 
pengaturan [TEST TONE] pada posisi [ON] untuk memudahkan 
pengaturan.  
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Tabel  8-6. Aturanstandar kuat suara 

[ L/R] 0,0 dB 
Atur antara -15,0 dB dan +10,0 dB 
dengan penambhanan 1,0 dB 

[CENTER] 0,0 dB (muncul 
bila diatur [CENTER] pad 
[YES] dalam pengaturan 
[SIZE]. 

Atur antara -15 dB dan + 10,0 dB 
dalam penambahan 1 dB. 

[SUBWOOFER] 0,0 dB 
Atur diantara -15 dB dan + 10,0 dB 
dalam penambahan 1 dB. 

 
� Level Surround 

Level surround speaker dapat divariasi sebagai berikut. Untuk 
memudahkan pengaturan atur [TEST TONE] pada posisi [ON]. 

 
                    Tabel  8-7 Pengaturan level SURROUND 

[ L/R] 0,0 dB (muncul bila di 
atur [SURROUND] pada [YES] 
dalam pengaturan [SIZE]. 

Atur antara -15,0 dB dan +10,0 dB 
dengan penambhanan 1,0 dB 

 
8.15.3 Perawatan 
1. Penempatan Sistem 
� Tempatkan sistem dalam lokasi dengan ventilasi yang cukup untuk 

mencegah timbulnya panas pada sistem.  
� Pada volume tinggi dalam waktu yang lama, cabinet menjadi panas. 

Ini bukan merupakan kegagalan pemakaian. Bagaimanapun, 
menyentuh cabinet dihindari. Jangan tempatkan unit dalam ruang 
terkurung dimana ventilasi lemah dapat mengakibatkan sistem terlalu 
panas.   

� Jangan menghalangi ventilasi dengan meletakkan apaun di atas 
sistem. Sistem dilengkapi dengan penguat daya tinggi. Jika ventilasi 
terhalangi unit dapat mengakibatkan terlalu panas dan kegagalan 
fungsi.  

� Jangan meletakkan sistem pada permukaan lunak seperti permadani 
dan jangan menutup lubang ventilasi. 

� Jangan menempatkan sistem dalam lokasi dekat sumber panas, atau 
tempat yang kena sinar matahari langsung, terlalu berdebu, atau 
kejutan mekanis. 

2. Pengoperasian 
� Jika sistem dibawa langsung dari lokasi dingin ke panas, atau 

ditempatkan dalam ruangan yang sangat beruap, uap mungkin 
memadatkan lensa dalam sistem. Ini dapat terjadi, sistem mungkin 
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tidak bekerja dengan  baik. Dalam kasus ini pindahkan disc dan 
tinggalkan sistem sekitar setengah jam sampai embun menguap.  

� Bila memindahkan sistem, keluarkan semua disc. Jika tidak disc 
mungkin rusak.  

3. Pengaturan Volume 
� Jangan mengeraskan volume  selagi  mendengarkan suatu bagian 

dengan tingkatan masukan sangat rendah. Jika ini dikerjakan dapat 
menyebabkan speaker rusak bila bagian level puncak tiba-tiba 
dimainkan. 

4. Pembersihan 
� Membersihkan cabinet, panel dan kontrol dengan   kain lembut yang 

sedikit dilembabkan dengan suatu solusi deterjen lembut. Jangan 
menggunakan jenis-jenis bantalan abrasive, menggosok dengan 
bedak, atau  bahan pelarut seperti alcohol atau bensin. Jika ada 
masalah berkaitan dengan sistem, konsultasikan dengan distributor 
terdekat.  

� Jangan menggunakan pembersih disc atau disc/ lensa pembersih 
yang tersedia dalam pasaran  (jenis basah atau semprotan). 
Kemungkinan ini menyebabkan piranti tidak fungsi dengan baik.  

5. Perawatan Disc 
� Memegang disc 

• Jaga kebersihan disc, pegang disc pada ujungnya. Jangan 
menyentuh dibagian permukaan. 

• Jangan rekatkan kertas atau pita pada disc. 
 

 
Gambar 8-78. Cara memegang disc 

 
• Disc jangan disorot dengan sinar matahari langsung atau sumber 

panas seperti saluran udara panas atau ditinggal dalam mobil yang 
diparkir terkena sinar matahari langsung seperti kemungkinan 
kenaikan temperature dalam mobil perlu dipertimbangkan. 

 
 
 



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                            Sri Waluyanti dkk 

 

 

452                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

� Membersihkan disc 
• Sebelum digunakan, bersihkan disc dengan kain pemersih. Arah 

sekaan disc dari tengah  kea rah luar.  

 
Gambar 8-79. Cara membersihkan disc 

 
• Jangan menggunakan pelarut seperti bensin, thinner, pembersih 

yang ada dipasaran atau semprotan anti static yang diharapkan 
untuk vinyl LPs. 

• Sistem ini hanya dapat playback dengan lingkaran disc standar. 
Dengan menggunakan disc tidak standar (misal bentuk card, hati 
atau bintang) kemungkinan dapat menyebabkan tidak berfungsi. 

• Jangan menggunakan asesoris yang diletakkan pada disc yang 
tersedia dalam pasaran, seperti label atau cincin. 

 
8.16. Pelacakan Gangguan Pada Gambar 

Jika  mengalami berbagai kesulitan berikut  selagi  menggunakan 
sistem, dengan panduan troubleshoothing  membantu penyelesaian 
masalah sebelum dilakukan pekerjaan pembetulan. Jika masalah tak 
terselesaikan segera hubungi distributor terdekat. 
� Power  tidak terpasang 
      Cek kabel daya AC hubungkan hati-hati. 

Jika  PROTECTOR dan PUSH POWER mucul berturut-turut pada 
panel bagian depan peraga  : 
• Tekan           untuk mengembalikan sistem off  kemudian cek 

item-item di bawah ini setelah tak muncul STANDBY. 
• Apakah kabel speaker + dan – terjadi hubung singkat ? 
• Apakah hanya menggunakan speaker  tertentu ? 
• Adakah lubang ventilasi sistem yang terhalangi ?. 

Setelah melakukan pengecekan di atas dan masalah perbaikan 
kembalikan sistemke posisi ON. Jika penyebab masalah tidak 
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ditemukan setelah pengecekan semua item di atas konsultasikan 
dengan distributor terdekat. 

� Gambar  Tidak ada gambar 
• Hubungan kabel video tidak terhubung secara baik. 
• Kabel penghubung video rusak 
• Sistem tidak terhubung jack masukan TV dengan benar . 
• Masukan video pada TV tidak diatur sedemikian sehingga gambar 

dapat dilihat dari sistem. 
• Format progressive telah diatur namun TV tidak bisa menerima 

sinyal dalam format progressive. Dalam kasus demikian, 
kembalikan pengaturan pada format interlace.  

• Jika TV kompatibel dengan sinyal format progressive 
(525p/625p), kemungkinan gambar terpengaruh bila diatur pada 
format progressive. Dalam kasus demikian kembalikan dalam 
format interlace. 

• Hubungkan kembali kabel dengan aman. 
• Sistem dihubungkan pada piranti masukan yang bukan HDCP 

(high bandwidth digital content) memenuhi HDMI pada panel 
depan lampu tidak nyala. 

• Jika jack keluaran HDMI OUT digunakan untuk keluaran video 
mengubah pengaturan [HDMI RESOLUTION] dalam [SCREEN 
SETUP] mungkin menyelesaikan masalah. 

Hubungkan TV dan sistem menggunakan jack video 
selain HDMI OUT, dan saklat masukan TV dihubungkan masukan 
video sehingga dapat melihat tampilan pada layar. Mengubah 
pengaturan [HDMI RESOLUTION] dalam pSCREEN SETUP]  
dan saklar masukan TV dijembalikan ke HDMI. Jika gambar 
masih tidak muncul ulangi langka-langkah dan cobalah pilihan 
lain. 

� Tampak Nois Gambar 
• Disc kotor atau cacat. 
• Jika gambar keluaran dari sistem melalui VCR untuk dihubungkan 

ke TV, sinyal perlindungan copy diberikan padakebanyakan DVD,  
program dapat mempengaruhi kualitas gambar. Jika masalah tak 
teratasi meskipun sistem telah dihubungkan langsun ke TV, 
cobalah hubungkan sistem ke masukan TV melalui S Video. 

� Terjadi ketidak keteraturan Warna Pada Layar TV 
Subwoofer dan speaker depan dalam sistem ini  magnetic dilindungi 
untuk mencegah kebocoran magnetic. Bagaimanapun kebocoran 
mungkin terjadi sebagaimana dikerjakan pada magnet kekuatan 
tinggi. Jika ini terjadi lakukan pengecekan berikut. 
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• Jika speaker  digunakan dengan CRT dari TV atau proyektor, 
install speaker sekurang-kurangnya 0,3 m dari perangkat TV.   

• Jika ketidak keteraturan warna tetap berlaku,  kembalikan OFF 
piranti TV yang digunakan, dan kembalikan ke posisi ON setelah 
15 sampai 30 menit. 

• Jika terjadi howling, posisikan kembali speaker lebih jauh dari 
piranti TV. 

 
� Tidak ada suara 

• Kabel speaker tidak terhubung dengan baik 
• Tekan MUTING pada remote jika MUTING ON  diperagakan 

dalam panel depan peraga. 
• Sistem dalam PAUSE MODE atau Sliw Motion Play mode.  

Tekan    mengembalikan ke dalam play mode normal. 
• Formasi FAST FORWARD atau FAST REVERSE tekan        

mengembalikan ke dalam play mode normal. 
• Cek pengaturan speaker. 
• Sinyal audio CD super audio bukan merupakan keluaran dari jack 

HDMI OUT. 
� Suara kiri dan kanan tidak seimbang atau terbalik. Cek bahwa 

speaker dan komponen dihubungkan dengan benar dan aman.  
� Tidak suara pada subwoofer. Cek hubungan dan pengaturan 

speaker.  Atur sound field pada A.F.D.STD. 
� Disc tak dapat dimainkan 

• Tidak ada disisipkan disc 
• Disc tidak dalam posisi yang benar 
     Sisipkan disc dengan sisi playback menghadap ke bawah. 
• Sistem tidak dapat memainkan CD-ROM. 
• Daerah kode pada DVD tidak sesuai dengan sistem. 
• Embun telah memadatkan dalam sistem menyebabkan 

kerusakan pada lensa. Pindahkan disc dan tinggalkan sistem ON 
kan kembali  hingga sekitar setengah jam kemudian.  
 

8.17. Home Teater Luar Ruangan  

 Aktivitas  home-bound musim panas di halaman belakang 
bebakaran (BBQ) dan kolam pesta dengan home teater luar ruangan 
bisa dikombinasikan menjadi aktivitas yang sangat menarik. Walaupun 
ada cara yang sangat boros untuk menyediakan home teater luar 
ruangan , namun sesungguhnya  dapat   memasang home teater luar 
ruangan sementara.   

 

 



Sri  Waluyanti dkk                                                                                    TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                         455 

 

 
Gambar 8-80. Layar Luar ruang 

 

8.17.1 Kebutuhan Pembuatan Home Teater Luar Ruangan 
Berikut ini merupakan komponen dasar yang diperlukan untuk 

membangun sistem home teater luar ruangan.  
 
1. Layar Peraga 
    Dapat menggunakan satu atau dua White King Size lembaran sprei 

alas seterika tebal. Jika menggunakan dua lembar, jahit keduanya 
(sepanjang sambungan sisi) dengan benang putih. Lembaran putih 
dapat digunakan sebagai layar bioskop. 

    Jika pembuatan dan menggantung layar   terlalu sulit,  dapat memilih   
membeli layar jinjing besar, banyak layar jenis ini selebar 100 inchi. 
Sebelum mebuat layar sediakan  proyeksi gambar, dalam kaitan 
dengan permukaan lebih reflektip  akan menambah biaya. 

    Bagaimanapun, jika merencanakan membuat   layar, dapatkan sedikit 
lebih besar dari pada yang dibutuhkan agar lebih fleksibel dalam 
melakukan pengaturan jarak kedua proyektor dan ukuran proyeksi 
gambar yang dikehendaki.   

   
2. Tempat Meletakkan Layar   
    Jika penggunaan suatu layar jenis sprei, dapat menggantung layar 

pada dinding, atau gantungan atap, atau tali jemuran. Dapat juga 
dipilih menggunakan frame (serupa bingkai trampolin, hanya untuk 
pemasangan vertikal). Juga harus mempunyai cara lain atau mengikat 
bagian atas dan alas lembar sprei sedemikian sehingga tetap kencang 
dan tidak mengepakkan angin sepoi-sepoi. 
Jika layar dipasang pada dinding, yakinkan dinding mempunyai 
permukaan cukup kuat untuk disisipi speaker atau jenis pengencang 
lain. Jika menggunakan tripod, atau  layar yang dapat 
digelembungkan, yakinkan mempunyai  permukaan untuk grounding 
atau  platform, penempatan layar.  
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3. Proyektor Video   
    Dalam rangka memenuhi keinginan menonton bioskop pada layar 

diperlukan proyektor. Proyektor video mahal, namun banyak anggaran 
disediakan untuk    memperoleh  proyektor video. Bagaimanapun, 
sebelum memilih proyektor video, periksa keluaran sumber daya 
berikut yang menjelaskan faktor-faktor sebagai pertimbangan 
termasuk didalamnya informasi harga.  

    Dalam kaitan dengan pengaturan  jarak proyektor ke layar, lakukan 
percobaan untuk mendapatkan jarak meononton   yang terbaik. 
Sebagai pendekatan dalam table 8 – 8. disediakan hubungan antara 
ukuran layar dan jarak proyeksi.  

 
Gambar 8-81. Proyektor tampak belakang 

 
Tabel 8-8. Jarak Proyeksi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DVD Player  
Menonton bioskop dengan proyektor dan layar, membutuhkan 

sumber sinyal, untuk itu disediakan DVD player. Kebanyakan DVD 
player dapat bekerja sebagai sumber sinyal. Ada pilihan dalam 
membeli DVD player khususnya  untuk tujuan di atas. Pilihan lain 
menggunakan DVD player portable atau computer laptop dengan 
DVD drive yang juga mempunyai keluaran monitor untuk proyektor . 

Ukuran layar (16-9) Jarak Proyeksi 

Panjang 
diagonal   

Tinggi 
(SH) 

Lebar 
(SW) 

Lebar 
(LW) 

Telephoto 
(LT) 

1,01 m  0,50m  0,89 m 1,2 m 2,4 m 
1,27 m 0,62 m 1,11 m 1,5 m 3,0 m 
1,52 m 0,75 m 1,33 m 1,8 m 3,7 m 
1,77 m 0,87 m 1,55 m 2,1 m  4,3 m 
2,03 m 1,00 m 1,77 m 2,4 m  4,9 m 
2,28 m 1,12 m 1,99 m 2,7 m  5,5 m 
2,54 m 1,24 m 2,21 m 3,1 m  6,2 m 
3,05 m 1,49 m 2,66 m 3,7 m  7,4 m 
3,61 m 1,87 m 3,32 m 4,6 m  9,3 m 
5,08 m 2,49 m 4,43 m 6,2 m 12,4 m 
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5. Amplifier Stereo Amplifier Atau Penerima Stereo Dua Kanal    
 Biasanya, sistem home teater, untuk mencapai suara surround 

dengan kanal  5.1, bagaimanapun   untuk kepentingan dapat 
dilakukan dengan mengatur kerja penguat dua kanal stereo 
sederhana.  Jjika home teater utama sudah di upgrade dengan 
sistem penerima baru,   masih memiliki penerima lebih tua,   dapat 
didaur ulang untuk proyek ini. Sejauh rating daya diantara 75 – 100 
wat per kanal kemungkinan masih dapat bekerja dengan baik. 

 
6. Dua Speaker 

Terdapat beberapa pilihan, dapat dimulai dengan speaker dasar 
jenis speaker berdiri. Sebenarnya dapat juga digunakan speaker 
lama yang mungkin sudah dipensiunkan diinstall sebagai langkah 
awal yang baik.  Dapat juga memilih speaker dipasang pada dinding, 
atau speaker luar dioptimalkan untuk suara luar ruangan yang lebih 
baik.  

Speaker dapat ditempatkan dipuncak susi layar mapun tengah-
tengah antara puncak atau dasar dari salah satu sisi layar  atau di 
sudut kiri bawah dan sudut kanan layar, jika speaker jenis floor 
standing.    Jika speaker floor standing atau dipasang di dinding  
sudut diarahkan sedikit ke tengah lebih baik dari pada suara 
mengarah langsung ke pendengar / area pertunjukkan, dengan 
mencoba-coba dapat diperoleh posisi yang terbaik.  

7. TV Berdiri atau Rak   
Untuk memudahkan dalam memindah dan penempatan jantung 

sistem hometeater  luar ruangan diperlukan TV berdiri atau jenis 
yang mempunyai rak atau komponen rumah (amplifier, DVD player 
pada rak bawah dan proyektor video di atas). 

8. Kabel Power  and Surge Suppressor  
Bagaimanapun, jika  mempunyai saluran [daya di luar sepanjang 
bagian luar rumah atau  di dalam halaman belakang,  mungkin dapat 
menarik daya dengan kabel yang lebih pebdek, tergantung pada 
jarak omponen dan saluran daya utama yang digunakan. Kemudian 
semua sambungan dikerjakan dalam surge prosessor diujung lain 
dan proyektor video, DVD player  dihubungkan ke dalam surge 
protector.  

 
Catatan : jangan mengaktipkan surge protector sebelum semuanya 
terpasang termasuk speaker.  

9. Kabel dan Pengawattan Speaker 
Pada dasarnya, dibutuhkan S-Video atau kabel komponen 

penhubung dVD player dan proyektor video dan dua kabel analg 
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RCA L/R dari DVD player ke penguat atau penerima. Karena semua 
komponen ditempatkan di rakm kabel panjang tiga atau enam  foot   
kabel antar komponen akan baik, semain pendek semakin baik. 
Diperlukan dua kabel dari penguat atau penerima ke speaker. 
Mungkin dapat direkomendasikan kabel speaker kabel roll 100 foot 
kabel speaker meteran  dan dapat dipotong dengan panjang sesuai 
jarak antara masing-masing speaker ke amplifier atau penerima.  

10.  Bioskop 
Kumpulkan DVD bioskop pilihan yang menjadi favorit seperti  Raiders 
Of The Lost Ark, ET, Finding Nemo, Pirates Of The Caribbean, 
Happy Feet, Star Wars  merupakan pilihan yang baik. Sesungguhnya 
jika mempunyai kolam renang dapat berkumpul disisi kolam dan 
menonton JAWS pada layar luar ruangan yang besar seperti 
mengapung disekitarnya.  Juga, tidak ada bioskop monster raksasa 
seramai Godzilla atau Ray Harryhausen  Classic seperti The 7th 
voyage of Sinbad, Jason and the Argonauts, Clash of the Titans. 
Juga jangan dilupakan koleksi besar yang tersedia pada DVD dari 
Warner Bros cartoons. 

11. Makanan 
Secara teknis makanan tidak diperlukan namun akan lebih baik    

menemani menonton hometeater di halaman belakang dengn 
beberapa makanan besar, terutama BBQ. Menikmati  buah-buahan 
hasil kerja tukang kebun. 

 
8.17.2 Sepuluh Gaya Hometeater Luar ruangan  Sangat Terkenal 

Home teater menjadi bertambah popular dan dapat diusahakan 
khususnya jika bisa dikerjakan sendiri. Namun, tahukah bahwa home 
teater tidak dibatasi hanya di dalam rumah. Banyak orang kaya telah 
menubah halaman belakang rumah mereka menjadi home teater luar 
ruangan.   

Bioskop halaman belakang ini dibuat untuk suatu peristiwa yang 
besar menikmati bioskop atau menonton sepak bola di bawah 
bintang-bintang.  Home teaer luar ruangan paling mewah yang 
dirindukan adalah layar tancap teater tempo dulu.  

Home teater menakjubkan merupakan home teater terbaik dari 
yang terbaik dan merupakan solusi inovatip misal untuk bioskop  
yang ingin dinikmati dialam terbuka dengan membawanya ke ruang 
hiburan rumah. 
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              Gambar 8-82. Contoh Gaya pemasangan home teater 

Sistem home teater luar ruangan skala besar gaya Hawaiian    
Maui seluas 14,000 foot kuadrat.  Engineer lingkungan terlebih 
dahulu harus mempertimbangkan dengan seksama tentang tinggi 
curah hujan, kelembaban dan kondisi angin.  Maui telah dikenal 
ketika mereka merancang home teater luar ruangan ini.    Layar 20 ft 
diletakkan dengan   mengangkat sistem di bawah bangku kayu jati 
otomatis dengan sisi menyatu. Pada saat TV tidak digunakan layar 
disembunyikan tidak akan terpengaruh oleh hujan dan kelembaban.  

   

 

 

 

 

 

 

               Gambar 8-83. Nuansa untuk menikmati home teater 
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Speaker luar ruangan juga ditempatkan secara strategis di area 
kolam renang, akan memberikan efek suara surround 7.1.   Bahkan 
diinstall  stasiun cuaca  yang merekam kecepatan angin untuk 
meyakinkan bahwa TV yang digunakan aman, tanpa merusakkan.   

 
8.18. Pelacakan Kerusakan Sistem Hometeater  

Sebelum menghubungi tukang reparasi, ada beberapa  hal praktis 
yang  dapat dilakukan, dan pengetahuan penanganan sendiri,yang dapat 
menjalankan sistem, atau menentukan masalah apa yang perlu 
perbaikan. 
o Tidak dapat ON 

 Periksa semua koneksi daya. Jika semuanya sudah dihubungkan ke 
dalam surge protector, yakinkan bahwa surge protector sendiri telah 
diatur dalam posisi on dan tersambung dengan stop kontak dinding. 
Percaya atau tidak banyak  alasan umumnya sistem home teater dan 
atau televisi  tidak banyak menarik daya  untuk pertama kali on.  

o Televisi tidak menerima gambar  
Yakinkan antena, kabel atau boks satelit  telah dihubungkan ke televisi 
dengan benar. Jika mempunyai kabel standar atau boks satelit 
yakinkan telah dihubungkan ke antenna / kabel penghubung televisi 
dan TV telah diatur  pada kanal 3 atau 4 (tergantung area). JIka 
mempunyai kabel high -definition    atau boks satelit hubungan dengan 
HDTV, yakinkan boks telah dihubungkan TV melalui  HDMI, DVI, atau 
Component Video Connections.  

o Kualitias gambar lemah  
   Jika gambar tertutup salju, bisa jadi hasil dari  sambungan kabel tidak 

sempurna atau kualitas kabel tidak baik.Cobalah dengan kabel 
berbeda dan lihat jika hasilnya sama lakukan pemeriksaan jalur kabel 
utama adakah kerusakan. JIka menggunakan antenna, ubah posisi 
antenna ke penrimaan yang lebih baik atau coba antenna yang lebih 
baik. Faktor lain adalah sinyal analog pada  HDTV (watching analog 
signals on an HDTV).  

o Tidak ada warna 
   Pertama periksa untuk melihat jika warna tidak baik untuk semua 

sumber masukan. Jika demikian lakukan pengaturan warna televisi . 
JIka semua baik kecuali katakanlah DVD player, dan ini telah 
dihubungkan ke TV melelaui komponen hubungan video ( kabel tiga 
warna terdiri merah, hijau dan biru), yakinkan koneksi komponen 
(merah, hijau dan biru) telah disesuaikan dengan terminal TV. Pada 
umumnya kesalahan dikarenakan kesulitan membedakan konektor 



Sri  Waluyanti dkk                                                                                    TEKNIK AUDIO VIDEO 

 

 

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008)                                                                         461 

 

hijau dan biru jika koneksi dilakukan dalam pencahayaan remang-
remang.    

o Koneksi HDMI tidak bekerja  
  Jika ada DVD player ( atau komponen sumber lain) dengan keluaran 

HDMI dihubungkan ke masukan TV dengan masukan HDMI, namun 
ketika keduanya di onkan tidak mendapatkan gambar  pada televisi. 
Seringkali ini terjadi karena keberhasilan koneksi HDMI membutuhkan 
DVD player dan televisi mampu mengenal satu sama lain, yang diacu 
sebagai HDMI jabat tangan.  
Salah satu cara yang mungkin dapat memberikan solusi pertama kali 
onkan DVD player dan kemudian TV atau televisi yang di onkan 
terlebih dahulu  dan kemudian DVD player. Jika masih gagal membuat 
koneksi, cobalah dengan kabel HDMI yang lain, ini sama mudahnya  
mengganti kabel.    
Bagaimanapun, jika mengubah kabel tidak menyelesaikan masalah, ini 
adalah waktu yang tepat untuk menemukan sejumlah pendukung 
teknis DVD player atau lebih baik sebelumnya lihat pada halaman 
website pendukung DVD player,  lihat barangkali ada tersedia 
perangkat   upgrade yang memungkinkan koneksi bekerja. Upgrade 
yang demikian biasanya dapat langsung di download.   

o Suara surround kelihatan tak benar   
Pertama kali lakukan pemeriksaan DVD, program TV atau sumber 
program lain. Kemudian periksa semua hubungan speaker dan 
yakinkan bahwa koneksi telah benar sesuai kanal dan polaritas.  
Kemudian periksa yang berkaitan dengan DVD player, kabel atau boks 
satelit yang dihubungkan ke penerima home teater. Untuk mengakses 
Dolby digita; atau DTS surround, diperlukan juga  Digital Optical, Digital 
Coaxial, atau koneksi kanal analog 5.1 dari komponen sumber  ke 
penerima  hometeater.  Alasannya aadalah koneksi ini mampu 
memindahkan  Dolby Digital atau menyandi  jalur suara DTS.  
Jika telah menghubungkan kabel RCA analog stereo dari DVD player 
atau komponen sumber lain, dihubungkan ke penerima home teater , 
cara mengakses suara surround hanya dengan pengaturan Dolby 
Prologic II, IIx atay DTS Neo 6. Proses ini   mengeluarkan suara 
surround dari sumber audio dua kanal  sperti CD, cassette tape. Pada 
saat menggunakan metode DVD, tidak dapat  sama seperti Dolby 
Digital atau sinyal DTS bisa mengambil dari digital atau koneksi audio 
analog, tapi kebanyakan ini lebih baik daripada yang dihasilkan dua 
kanal standar.    
Perlu diingat bahwa suara surround dengan bahan yang benar-benar 
surround, suara surround tidak ada sepanjang waktu. Selama perioda 
terutama dialog utama, kebanyakan suara berasal  hanya dari arah 



TEKNIK AUDIO VIDEO                                                                                            Sri Waluyanti dkk 

 

 

462                                                                             DIREKTORAT PEMBINAAN SMK (2008) 

 

speaker tengah, dengan suara lingkungan berasal dari speaker   
sisanya.  Untuk memperoleh aksi pada layar  diperlukan lebih 
kompleks, seperti ledakan, kerumunan  atau musik latar belakang yang 
menjadi sebagian besar  film. Pendengar akan terkesan asal suara dari 
speaker sisi dan atau belakang.  

o Penerimaan radio lemah 
Pada umumnya memasang konekasi antena FM dan AM  pada 
penerima hometeater lebih baik. Untuk penerima FM dapat 
digunakan jenis sama dari rabbit ears atau yang digunakan pada 
antenna luar ruangan untuk penerima televisi analog. Alasannya 
adalah frekuensi radio FM sebenarnya berada diantara kanal 6 
dan 7 televisi .   

o Terlalu sering skip atau freeze DVD  
DVD player tidak menginginkan skip atau freeze terlalu sering, 
alasanya adalah DVD player khususnya yang dibuat sebelum tahun 
2000, mempunyai kesulitan  playback rekaman DVD.   Alasan adalah 
DVD tidak dimainkan bisa dimainkan sama sekali atau membuat 
kesalahan dalam sistem video. Faktor lain konstribusi skipping  
(melompat) atau freezing (membeku) merupakan permainan DVD yang 
disewakan. Pada saat menyewa, tidak tahu bagaimana. 
Akhirnya, memungkinkan DVD player cacat. Jika mencurigai ini, 
pertama usahakan dengan menggunakan pembersih lensa DVD 
player,  dan juga usahakan dengan cleaning the "problem" DVDs.  Jika 
tidak ada peningkatan playback, pertimbangkan mengganti DVD player 
dengan yang lain.  
  

8.18.1 Menghindari Kesalahan Hometeater. 

Dalam mebuat homet teater untuk mendapatkan hasil terbaik 
seringkali banyaknya uang yang dibelanjakan tidak dipermasalahkan. 
Masalah muncul ketika setelah dilakukan pengaturan tidak mendapatkan 
hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini kemungkinan disebabkan 
beberapa kesalahan pilihan di bawah ini.   
1. Membeli televisi salah ukuran   

Setiap orang menginginkan TV besar, bagaimanapun TV besar tidak 
selalu terbaik untuk ukuran ruang atau menonton jarak tertentu. 
Aturan yang baik berdsarkan pengalaman bahwa jarak minimum 
menonton dari penonton ke layar TV sekitar 2 sampai 2 ½ kali lebar 
layar televisi. Dengan kata lain jika mempunyai televisi 34 inchi, 
jangan menonton lebih dekat dari jarak 7 feet dari layar. 
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2. Ruang berjendela 
Kebanyakan televisi bagus dalam ruang yang tak begitu terang, 
bagaimanapun semakin gelap semakin baik, khususnya untuk 
proyektor video.  Jangan pernah meletakkan TV pada dinding yang 
berlawanan arah jendela.  Jika ada penutup yakinkan cahaya tidak 
bisa menerobos ke dalam ruang ketika ditutup. 

3. Membeli speaker  murah 
Ketika belanja komponen audio/video, tidak dengan pertimbangan 
cukup pada kualitas speaker dan subwoofer. Ini tidak berarti harus 
membelanjakan banyak uang untuk sistem terbaru, namun harus 
dipikirkan speaker yang sesuai untuk dapat melaksanakan tugas. 
Banyak pilihan, ini dapat menyulitkan namun yang terbaik ketika 
membeli dengarkan speaker secara seksama  sebelum membayar. 
Ambil CD dan DVD milikmu dengarkan baik-baik apakah suara  
seperti varasi speaker. 

4. Tingkat  speaker  tak  seimbang 
Bila speaker telah dihubungkan dan ditempatkan, semuanya telah 
ditaur dalam posisi on, namun tidak ada suara yang benar, 
subwoofer mengusai ruang, dialog tidak bisa terdengar disela-sela  
soundtrack, efek suara surround terlalu rendah.  

Kebanyakan penerima hometeater  menu telah diatur hingga 
memungkinkan untuk menotasikan ukuran sebaik seperti jarak 
speaker dari posisi pendengar, juga meliputi generator uji tone untuk 
membantu pengaturan tingkat keluaran suara dari masing-masing 
speaker. 

5. Tidak membaca petunjuk pemakaian 
Kadang orang berpikir dapat mengetahui bagaimana cara menaruh 
sistem, tak peduli seberapa gampang kelihatannya merupakan 
gagasan yang baik untuk membaca petunjuk semua komponen, 
sebelum mengeluarkan dari boks. Sebelumnya kenali dengan baik 
fungsi dan koneksi sebelum melakukan pengaturan. 

6. Tidak menggunakan  layanan  jasa TV   besar atau mahal  
Meskipun tidak dibutuhkan rencana layanan untuk semua item, jika 
membeli televisi LCD atau plasma layar lebar atau panel datar, 
seringkali mempertimbangkan dua hal :    
• besar biaya penggilan rumah ketika diperlukan. 
• jika mempunyai masalah dengan layar plasma atau LCD, tidak 

dapat memperbaiki sendiri kerusakan, hampir dapat dipastikan 
harus mengganti keseluruhan layar.  

Walaupun pertimbangan merek merupakan titik awal baik,   tidak 
menjamin bahwa merek yang terbaik untuk item tertentu  benar. 
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Ketika membeli, yakinkan telah dipertimbangkan berbagai merek, 
model, dan harga. 

7. Kotoran kabel 
Setiap kali suatu komponen baru ditambahkan  pada hometeater,    
kita tambahkan semakin banyak kabel. Sulit untuk menjejaki dari apa 
yang dihubungkan khususnya melacak kabel sinyal atau 
memindahkan komponen. Untuk itu perhatikan : 
• Yakinkan kabel tidak terlalu panjang namun cukup panjang 

sehingga memudahkan mengases komponen. 
• Beri tanda dengan label pita warna atau tanda yang lain sehingga 

mengetahu arah kabel.  
8. Menggunakan kabel murah  

Bagaimanapun, pertimbangkan konstruksi kabel yang tipis, murah 
bawaan DVP player, VCR gantilah dengan yang lebih kuat. Alasan 
kabel lebih kuat lebih baik karena diberi pengaman dari interferensi 
dan juga akan  lebih tahan lama. 

9. Tidak mengambil tenaga profesional  
Ketika telah dikerjakan semua yang dapat dilakukan, dihubungkan 
ke semuanya , atur level suara, ukuran TV, kabel yang digunakan 
baik.  Namun hasil yang diperoleh masih tidak benar, suara yang 
dihasilkan mengerikan, TV kelihatan jelek. 

 
Sebagai ganti waktu dan biaya atau mengembalikan semua yang 

telah dikeluarkan, pertimbangkan dengan memanggil tenaga installer 
profesional untuk menilai situasi. Mungkin harus menambahkan sedikit 
pengeluaran namun dapat menyelamatkan kerusakan hometeater dan 
mengembalikan ke hometeater yang baik. 

Juga jika melakukan instalasi biasakan konsultasi  pada installer 
home teater. Installer dapat memberikan komponen lengkap untuk 
mengakses semua isi audio video yang diinginkan.  

 
 


