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LATAR BELAKANG 

 

Setiap ruangan, baik tertutup maupun terbuka, tidak terlepas dari akustik ruang. Akustik ruang 
adalah bentuk atau geometri ruangan yang mempengaruhi distribusi suara di dalam ruangan 
tersebut. Setiap ruangan memiliki karakter akustik ruang yang berbeda, tergantung pada 
kegunaan ruangan tersebut. Untuk menyesuaikannya, suatu ruangan dapat dikondisikan dengan 
mengoptimalkan geometri ruangan. Apabila masih kurang optimal, ruangan tersebut dapat 
ditambahkan material-material yang mempengaruhi distribusi suara. 

Ruang kelas merupakan tempat terjadinya transfer ilmu antara pengajar dengan peserta kuliah. 
Agar terjadi transfer ilmu yang optimal, dibutuhkan akustik ruang yang sesuai dengan kriteria 
akustik ruang kelas sehingga peserta kuliah merasakan kenyamanan akustik saat kegiatan 
perkuliahan. 

 

 

TOPIK PERMASALAHAN 

 

Ruang kuliah pada Gedung GKU Barat merupakan ruang kelas yang berukuran besar. Ruang 
kelas ini tidak sepenuhnya dikondisikan secara akustik. Ruang kelas ini dibentuk bertingkat pada 
setiap baris peserta kuliahnya dan diikuti dengan bentuk langit-langit yang tidak datar. Namun, 
tidak digunakan material-material yang dapat mengkondisikan akustik ruangan  seperti pada 
lantai, dinding, langit-langit, meja dan kursi. 

Ruangan ini didesain untuk dapat menampung peserta kuliah yang banyak, namun hal ini 
sebaiknya diimbangi dengan kenyamanan akustik yang baik bagi peserta kuliah. Untuk 
meningkatkan kenyamanan akustik, dapat dilakukan dengan sedikit perubahan pada bentuk 
ruangan dan penambahan material-material yang mempengaruhi distribusi suara. Peningkatan 
kenyamanan akustik tidak dapat diketahui besarnya secara langsung, namun perlu dilakukan 
analisis akustik ruangan yang menggambarkan besaran akustik ruangan dan perubahan distribusi 
suara dalam ruangan. 

 

 

 

 



JUDGEMENT 

 

Secara subjektif, kenyamanan akustik ruangan kuliah di Gedung GKU Barat sudah cukup 
nyaman untuk perkuliahan. Suara langsung dari pengajar masih dapat terdengar jelas sampai 
barisan paling belakang dan penyebaran suara cukup merata. Ruangan terasa cukup hangat 
dimana suara pengajar terasa seimbang baik pada frekuensi rendah maupun tinggi. Namun, noise 
dari sumber lain juga terdengar jelas sehingga sedikitpun noise akan mengganggu kegiatan 
perkuliahan. Suara dari pengajar juga masih bergema (dengung) yang menyebabkan suara 
pengajar terdengar kurang jelas. Tingkat tekanan suara yang diterima pada setiap titik juga tidak 
sama. Peserta kuliah yang duduk di barisan paling belakang mendengar suara yang lebih kecil 
daripada yang duduk di tengah atau di depan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS 

 

Fenomena-fenomena akustik yang terdapat pada suara antara lain: 

a. Absorpsi 
Suatu fenomena akustik ketika gelombang suara mengenai suatu material, maka material 
itu akan menyerap sebagian atau seluruh energi gelombang suara yang membenturnya. 

b. Refleksi 
Suatu fenomena akustik ketika gelombang suara mengenai suatu material, maka material 
itu akan memantulkan sebagian atau seluruh energi gelombang suara yang 
membenturnya. 

c. Refraksi 
Suatu fenomena akustik ketika gelombang suara berubah arah rambatnya saat gelombang 
suara tersebut merambat melalui dua lapisan material yang berbeda. 

d. Difraksi 
Suatu fenomena akustik ketika arah rambat gelombang suara yang sebelumnya merambat 
pada satu arah menjadi banyak arah. Saat fenomena ini terjadi, energi yang dibawa oleh 
gelombang suara menjadi terpecah-pecah dan mengalir sesuai dengan arah variasi 
difraksi. 

e. Difusi 
Suatu fenomena akustik ketika gelombang suara dilepaskan dalam suatu ruang yang 
tingkat tekanan suaranya tidak sama di setiap titik. Gelombang suara yang memiliki 
tingkat tekanan suara tertentu akan mengalir menuju semua titik yang tingkat tekanan 
suaranya lebih rendah. 

f. Transmisi 
Suatu fenomena akustik ketika gelombang suara mengenai suatu permukaan material dan 
material tersebut meneruskan rambatan suara sebagian atau seluruh energi gelombang 
suara yang membenturnya. 

Geometri ruangan sangat menentukan nilai besaran-besaran akustik, terutama waktu dengung. 
Waktu dengung ruang kelas gedung GKU Barat terasa lebih besar dari standart waktu dengung 
ruang kelas, terbukti dengan masih adanya sedikit dengung dari suara pengajar. Hal ini 
disebabkan oleh kurangnya permukaan absorbsi gelombang suara di dalam ruangan. Sebagian 
besar gelombang suara direfleksi sehingga mengakibatkan dengung. 

Untuk mengatasi masalah waktu dengung, dapat dilakukan dengan membuat permukaan yang 
tidak rata pada sebagian permukaan dinding sehingga gelombang suara terdifusi dan memberi 
material pengabsorbsi gelombang suara pada dinding, lantai dan langit-langit.  



Suara langsung dari pengajar dapat diterima setiap peserta kuliah dengan baik, hal ini disebabkan 
oleh bentuk lantai yang bertingkat pada setiap baris tempat duduk peserta kuliah dan jarak antar 
tempat duduk peserta kuliah yang tidak terlalu dekat, sehingga suara pengajar dapat sampai 
langsung ke pendengar tanpa ada penghalang. 

 

    

 

Besarnya tingkat tekanan suara yang pada setiap titik tidak merata dapat diantisipasi dengan 
memodifikasi bentuk ruangan seperti membentuk permukaan pantul terhadap peserta kuliah pada 
langit-langit. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan gelombang suara yang merambat ke arah 
lain agar mengarah kepada peserta kuliah sehingga memperkuat tekanan suara bagi peserta 
kuliah yang posisi duduknya jauh dari sumber suara (pengajar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

 

Ruangan kuliah di Gedung GKU Barat merupakan ruang kuliah yang didesain untuk 
menampung banyak peserta kuliah. Hal ini seharusnya diimbangi dengan kenyamanan akustik 
yang baik agar kegiatan perkuliahan berlangsung secara efektif.  

Untuk mendapatkan kenyamanan akustik, perlu dilakukan modifikasi pada geometri bangunan 
antara lain: 

1. Permukaan pantul (belakang) dibuat tidak rata agar gelombang suara terdistribusi merata. 
2. Permukaan dinding samping menggunakan material yang dapat mengabsorbsi suara 

sehingga gelombang suara tidak memantul secara terus-menerus yang dapat 
menimbulkan dengung. 

3. Lantai atau posisi tempat duduk dibuat bertingkat agar setiap audiens dapat menerima 
suara langsung dari sumber suara. 

4. Membentuk permukaan pantul terhadap peserta kuliah pada langit-langit ruangan. 
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