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Dalam bab ini, sumber dan referensi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Serumpun Bambu Sejuta Aksi di Dago Tea House 

http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/332 

 Alone At Last*: Walk Together – Rock Together a Concert, 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=235412213551 

 URGENT: Bandung Sangat Membutuhkan Gedung atau Tempat yang Layak 

Untuk Anak Muda Dalam Berkesenian dan Berekspresi, 

http://www.dewagajah.co.cc/2008/03/urgent-bandung-sangat-

membutuhkan.html 

 Audience in Commentaire for KOC in Concert (Dago Tea House Bandung), 

http://okrendezvous.wordpress.com/2008/09/24/koc-in-concert-of-bandung-id 

Dago Tea House: Taman Budaya di Antara Hiruk Pikuknya Kota Bandung 

Bandung sebagai kota wisata dan kota tujuan rekreasi pada akhir pekan selalu ramai 

dikunjungi  sebagai tempat pelepasan penat setelah melewati rutinitas kerja sehari-

hari. Berbagai tempat perbelanjaan, mulai dari pakaian model terbaru, wisata kuliner 

dengan sejuta cita rasanya, dan juga pertunjukkan musik seringkali digelar pada 

akhir pekan di kota ini. 

Pada sekitar bulan Maret tahun 2006, Kings of Convenience, grup musik akustik 

beraliran indie folk-pop yang berasal dari Norwegia, menggelar konser tambahan di 

Bandung, setelah tiket mereka di Jakarta ludes terjual. Teater Tertutup Taman 

Budaya Dago Tea House Bandung dipilih sebagai tempat konser musik band bertaraf 

internasional ini. Opini dari para penonton cukup bagus, entah karena memang 

band ini bermain dengan sangat baik, atau memang karakteristik akustik dari 

gedung konser tersebut yang memang tergolong istimewa. Pada hari Sabtu, 27 

Maret 2010, King of Convenience kembali manggung di Bandung. Hanya saja tempat 

yang dipilih kali ini adalah Gedung Sasana Budaya Ganesha.  

Dago Tea House juga sempat menjadi ikon komunitas musik underground Bandung, 

setelah sebuah pertunjukkan musik beraliran metal yang diadakan di Asia-Africa 

Cultural Center (AACC) merenggut nyawa 10 orang remaja yang sedang menonton 

di ruangan tersebut. Masih dari komunitas musik indie Bandung, Alone At Last* juga 

baru-baru ini menggelar konser tunggalnya di Teater Tertutup Taman Budaya Dago 

Tea House. 

 

PPeennddaahhuulluuaann  

http://www.banjarmasinpost.co.id/read/artikel/332
http://www.facebook.com/note.php?note_id=235412213551
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http://okrendezvous.wordpress.com/2008/09/24/koc-in-concert-of-bandung-id
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Pada tahun 2008, sebanyak seribu seniman dan budayawan juga menggelar temu 

karya Taman Budaya se-Indonesia di Dago Tea House Bandung. Pada kesempatan 

tersebut, Dago Tea House dipakai sebagai tempat pertunjukkan musik angklung dan 

juga kesenian daerah lainnya. Selain itu, pemutaran film-film indie juga sering 

dilakukan di dalam Teater Tertutup tersebut. 

Sehingga apabila diamati, keberadaan Teater Tertutup Taman Budaya di Dago Tea 

House ini sangatlah penting bagi masyarakat kota Bandung, khususnya bagi para 

penggiat seni dan juga musik. Dago Tea House merupakan sebuah cagar budaya 

yang harus dilestarikan dan dijaga eksistensinya untuk mendukung kegiatan 

pariwisata di Kota Bandung. 

Dago Tea House: Tenggelam di Antara Factory Outlet dan Dept. Store 

Sebagian besar orang yang berkunjung ke Bandung pada akhir minggu, 

menghabiskan waktunya di pusat-pusat perbelanjaan. Sibuk mencari pakaian 

dengan trend yang terbaru, bermacet-macet ria dalam ramainya lalu lintas 

perkotaan Kota Bandung. Sebagian kecil lainnya mencoba melakukan relaksasi 

pikiran dengan cara mendengarkan musik dan juga duduk santai menikmati 

suguhan film pada layar-layar yang ada. 

Dari sekian banyak alternatif relaksasi di Kota Bandung, dan juga sekian banyak 

gedung pertunjukkan musik yang ada, dalam makalah kali ini saya akan mencoba 

membahas tentang karakterisktik akustik pada Teater Tertutup Taman Budaya Dago 

Tea House Bandung. 

Topik permasalahan yang akan dibahas adalah meliputi tentang penilaian subjektif 

dan juga penilaian secara objektif pada Teater Tertutup Taman Budaya. Penilaian 

subjektif yang akan dilakukan adalah menilai secara langsung tanpa bantuan alat 

ukur, sehingga penilaian yang diberikan akan sepenuhnya bergantung pada saya 

sendiri, sebagai pengamat. Sedangkan penilaian objektif yang dilakukan adalah 

didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Dalam bab ini, sumber dan referensi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Sarwono, Joko. Kriteria Akustik dalam Desain Akustika Ruangan. 

http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-

desain-akustika-ruangan/ 

 Humphrey, Victor F. Fundamentals of Acoustics (ISVR 6030). University of 

Southampton. Institute of Sound and Vibration Research. 

 Putri, Prisanti dan Okdinurza, Ferdy. Evaluasi Kondisi Akustik Ruang Teater 

Tertutup Dago Tea House. Institut Teknologi Bandung.  

Penilaian Subjektif tentang Karakteristik Akustik pada Dago Tea House 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Teater Tertutup Taman Budaya pada Dago 

Tea House Bandung dipergunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari 

pertunjukkan musik akustik, hingga konser komunitas musik underground Bandung. 

Parameter yang dipakai dalam penilaian subjektif kali ini meliputi tentang Direct 

Arrivals, Reverberation Time, Warmth, dan Intimacy. 

Direct Arrivals 

Pada Teater Tertutup tersebut, suara dapat langsung sampai ke tempat pengamat 

tanpa terhalang oleh suatu apapun. Kecuali, jika ada penonton lain yang lebih tinggi 

dan berdiri tepat pada line-of-sight pengamat. Teater ini tidak memiliki tiang 

penyangga yang berada pada tengah-tengah ruangan, dan juga tidak terdapat area 

yang tidak terjangkau oleh suara langsung. Oleh karena itu, suara langsung yang 

datang terdengar cukup jelas pada setiap tempat duduk yang ada. 

Reverberation Time 

Menurut pengamatan yang dilakukan oleh pengamat, waktu dengung pada Teater 

Tertutup ini sudah cukup baik, sesuai dengan tujuan awal penggunaan ruangan 

tersebut. Jika standar waktu dengung untuk pertunjukkan musik adalah sekitar 1,3 – 

1,83 detik, maka perkiraan waktu dengung untuk ruangan ini adalah sekitar 1,2 detik. 

Hal ini didasarkan sepenuhnya terhadap opini pengamat, tanpa pengukuran dengan 

alat. Pengamatan dilakukan pada saat ruangan kosong, dan pengamat 

mendengarkan pembicara yang sedang berbicara di atas panggung. Suara yang 

terdengar cukup jelas tetapi sedikit berdengung, walaupun tidak cukup lama. 

Sehingga, tidak sampai mengganggu kejelasan pembicaraan. 

 

 

PPeenniillaaiiaann  KKaarraakktteerriissttiikk  AAkkuussttiikk  

http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-akustika-ruangan/
http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-akustika-ruangan/
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Warmth 

Dengan menggunakan suara injakan kaki pada lantai kayu pada panggung, suara 

normal orang berbicara, dan suara tepuk tangan, sebagai pengganti suara frekuensi 

rendah – frekuensi menengah – dan frekuensi tinggi, pengamat menyimpulkan 

bahwa ruangan tersebut terasa cukup hangat. Hal ini dikarenakan waktu dengung 

pada frekuensi rendah terdengar lebih lama daripada frekuensi lainnya. Hal ini 

sesuai dengan tujuan awal dari penggunaan ruangan tersebut, yaitu sebagai 

gedung pertunjukkan musik. 

Intimacy 

Sesuai dengan arti katanya, intimacy adalah perasaan kedekatan antara sumber 

suara dan pendengar. Pada Teater Tertutup ini, waktu tunda yang ada cukup cepat 

tidak sampai satu detik. Dan, perbedaan waktu datang antara suara langsung dan 

suara pantul tidak saling mengganggu. Dengan adanya bentuk atap yang berundak-

undak, penonton yang berada di tengah ruangan dan di belakang ruangan, dapat 

mendengarkan suara pantul yang hampir bersamaan. Sehingga penonton yang 

sedang menonton pertunjukkan musik di Teater ini dapat merasakan kedekatan 

dengan sumber suaranya. 

Penilaian Objektif tentang Karakteristik Akustik pada Dago Tea House 

Perhitungan dalam penilaian karakteristik akustik sebuah ruangan meliputi 

perhitungan waktu dengung, karakteristik gelombang suara, perambatannya, dan 

pemanfaatannya. Dalam penilaian objektif mengenai karakteristik akustik ruangan 

terdapat beberapa parameter-parameter akustik yang diperhitungkan. Antara lain 

adalah, Reverberation Time, Clarity, dan Sound Pressure Level. 

Reverberation Time 

Reverberation Time atau waktu dengung adalah waktu yang dibutuhkan oleh energi 

suara untuk meluruh sebesar 60 dB dari energi awalnya. Sabine merumuskan bahwa 

waktu dengung adalah sama dengan kecepatan suara dalam ruangan (0,161 s/m) 

dikalikan dengan volume ruangan tersebut (m3), dibagi dengan total luas 

permukaan ruangan tersebut dan juga koefisien absorpsi dari permukaan tersebut. 

 

   
    

   
 

 

Dengan menggunakan program simulasi CATT, dapat dihitung waktu dengung 

ruangan tersebut. Asumsi yang digunakan adalah penonton memenuhi seluruh 

tempat duduk yang ada pada ruangan tersebut. Hasil yang didapatkan adalah 

sebagai berikut ini.   
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Pada ruangan yang memiliki luas sekitar 1490 m2 ini, waktu dengung Sabine di 

frekuensi 500 Hz yang didapatkan melalui program simulasi CATT adalah sebesar 

1,03 detik.  

Clarity 

Parameter yang digunakan untuk menilai clarity dari ruangan ini adalah dengan 

menggunakan C80. C80 adalah perbandingan logaritmik energi suara langsung pada 

awal 80 ms terhadap suara pantul sesudahnya. Nilai C80 yang didapat melalui 

program simulasi CATT adalah berkisar antara -10 dB sampai dengan 2 dB. 

 



Penilaian Karakteristik Akustik pada Teater Tertutup Taman Budaya Dago Tea House Bandung 

Halaman 6 

 

 

 

Sound Pressure Level 

Nilai tingkat tekanan suara bergantung pada kuadrat jarak, makin jauh pendengar 

dari sumber suaranya, maka makin kecil tingkat tekanan suara yang dapat diterima 

oleh pendengar tersebut. Berikut adalah hasil perhitungan tingkat tekanan suara di 

semua titik berdasarkan pada program simulasi CATT. 

 

Penyebaran tingkat tekanan suara pada Teater Tertutup Taman Budaya Dago Tea 

House Bandung tersebut adalah sekitar 66 dB sampai dengan 77 dB pada setiap titik 

pengamatan. 
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Dalam bab ini, sumber dan referensi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Sarwono, Joko. Kriteria Akustik dalam Desain Akustika Ruangan. 

http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-

desain-akustika-ruangan/ 

 Humphrey, Victor F. Fundamentals of Acoustics (ISVR 6030). University of 

Southampton. Institute of Sound and Vibration Research. 

 Putri, Prisanti dan Okdinurza, Ferdy. Evaluasi Kondisi Akustik Ruang Teater 

Tertutup Dago Tea House. Institut Teknologi Bandung.  

Dago Tea House: Antara Mimpi dan Kenyataan 

Ketika kita merancang sebuah karya lengkap dengan spesifikasinya, kita menentukan 

tujuan awal yang akan dicapai. Tujuan awal penggunaan ruangan Dago Tea House 

ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan bermusik dan berkarya dari masyarakat 

Bandung dan sekitarnya. 

Sebuah gedung pertunjukkan musik memiliki kriteria khusus yang harus dicapai, 

sehingga dalam penggunaannya akan terasa maksimal dan nyaman. Kriteria-kriteria 

yang disyaratkan untuk sebuah gedung pertunjukkan musik adalah meliputi 

Reverberation Time, Directivity dan Clarity, Warmth, serta Sound Pressure Level. 

Reverberation Time () 

Setelah dilakukan penilaian secara subjektif dan objektif, didapatkan bahwa ruangan 

tersebut kurang memenuhi standar waktu dengung yang diperlukan untuk sebuah 

pertunjukkan musik. Waktu dengung pada frekuensi 500 Hz adalah sebesar 1,03 

detik, sedangkan waktu dengung yang disarankan untuk sebuah pertunjukkan musik 

natural (tanpa amplifier) adalah sekitar 1,5 detik. Oleh karena itu diperlukan 

penataan kembali ruangan, jika benar-benar ingin dicapai waktu dengung yang 

ideal. Namun, dalam penggunaannya Teater Tertutup ini lebih sering digunakan 

sebagai tempat pertunjukkan musik dengan menggunakan pengeras suara, 

sehingga waktu dengung yang ada dapat sedikit terbantu dengan adanya amplifier 

dan speaker yang dipasang dalam ruangan tersebut. 

  

AAnnaalliissiiss  KKaarraakktteerriissttiikk  AAkkuussttiikk  

http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-akustika-ruangan/
http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-akustika-ruangan/


Penilaian Karakteristik Akustik pada Teater Tertutup Taman Budaya Dago Tea House Bandung 

Halaman 8 

 

 

 

Directivity dan Clarity () 

Kejelasan suara langsung dari Teater Tertutup ini cukup baik. Tempat duduk yang 

tersusun secara berundak membuat semua titik pengamatan dapat mendapatkan 

suara langsung yang berasal dari panggung. Sedangkan nilai C80 untuk ruangan ini 

adalah berkisar antara -1 dB. Hal ini sesuai dengan nilai C80 yang disarankan untuk 

sebuah Concert Halls, yaitu sebesar +1 dB sampai dengan -4 dB. 

Warmth () 

Dari hasil perhitungan menggunakan program simulasi CATT, waktu dengung pada 

frekuensi rendah cenderung sedikit lebih tinggi daripada waktu dengung pada 

frekuensi tinggi. Hal ini memberikan suasana hangat pada ruangan, sehingga 

ruangan tersebut nyaman digunakan dalam mendengarkan pertunjukkan musik. 

Sound Pressure Level () 

Dengan asumsi bahwa tingkat tekanan suara pada panggung adalah sebesar 75 dB, 

penyebaran tingkat tekanan suara pada Teater Tertutup Taman Budaya Dago Tea 

House Bandung tersebut adalah sekitar 66 dB sampai dengan 77 dB pada setiap titik 

pengamatan. Penyebaran tingkat tekanan suara ini dirasa sudah cukup merata, 

walaupun penyebaran tingkat tekanan suara yang disarankan adalah sekitar 5 dB. 

Kenyamanan () 

Faktor lainnya yang menunjang sebuah gedung pertunjukkan musik adalah fasilitas 

sarana dan prasarana pendukung lainnya. Akses menuju Dago Tea House 

merupakan jalan yang cukup baik, hanya saja untuk menuju ke sini, pengunjung 

akan disambut dengan macet yang biasanya terjadi di Simpang Dago. Halaman 

parkir yang tersedia pun tidak cukup untuk menampung seluruh pengunjung 

apabila diasumsikan membawa kendaraan roda empat. Pengunjung terpaksa parkir 

di sepanjang jalan menuju areal gedung konser ini. Fasilitas lainnya seperti kamar 

kecil pun tidak dijaga dengan baik. Selain itu, karena lebih sering tidak digunakan, 

ruangan di dalam gedung konser terasa pengap dan panas jika dipenuhi oleh 

banyak pengunjung. 
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Dago Tea House: Teater Tertutup Taman Budaya Bandung 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penilaian secara objektif dan subjektif dari 

Teater Tertutup Taman Budaya Bandung adalah sebagai berikut: 

 Reverberation Time () 

RT pada 500 Hz adalah sebesar 1,03 detik dari yang disarankan 1,5 detik. 

 Directivity dan Clarity () 

Nilai C80 adalah sebesar -1 dB dari yang disarankan sebesar +1 dB s.d -4 dB 

 Warmth () 

RT pada frekuensi rendah lebih tinggi daripada RT pada frekuensi tinggi. 

 Sound Pressure Level () 

Tingkat penyebaran SPL sebesar ±10 dB dari yang disarankan sebesar 5 dB. 

 Kenyamanan () 

Fasilitas sarana dan prasarana lainnya kurang mendukung. 

 

Oleh karena itu, nilai keseluruhan yang diberikan oleh pengamat untuk Teater 

Tertutup Taman Budaya Dago Tea House Bandung adalah 3,3 dalam skala 5,0. 

  

KKeessiimmppuullaann  
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Dalam bab ini, sumber dan referensi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Mukhlis, Aditya. Nikon D40: Foto Dago Tea House Bandung, 28 Maret 2010. 

Dago Tea House: Teater Tertutup Taman Budaya Bandung 

 

LLaammppiirraann  FFoottoo  



Penilaian Karakteristik Akustik pada Teater Tertutup Taman Budaya Dago Tea House Bandung 

Halaman 11 

 

 

 

 
 

 


