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Latar Belakang 

Dalam menentukan karakteristik akustik ruangan kali ini saya memilih gedung serba guna (gsg) 

salman sebagai sampel pengujian. Ruangan ini terletak di bagian selatan masjid salman ITB, 

lantai 2. Gedung yang memiliki kapasitas 300 orang ini memiliki ukuran 20x15x7 m. Gedung 

yang sudah cukup populer ini sering digunakan untuk berbagai agenda formal seperti resepsi 

pernikahan atau walimatulursy, seminar dan juga forum – forum rapat dan diskusi, sedangkan 

pada hari jum’at juga digunakan sebagai cadangan tempat bagi jama’ah shalat jum’at. Dan 

diperkirakan gedung ini dipakai dua sampai empat kali dalam seminggu. 

Dapat diketahui bahwa jenis suara yang digunakan dalam gedung ini adalah speech sound baik 

itu lansung atau via microphone bukan music sound. Jikalau kita menilai dari sisi akustik ruang, 

banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita penuhi sehingga ruangan memiliki fungsi 

baik dan efisien. Jika melihat peta lokasinya gsg salman ini rawan dengan gangguan atau noise-

noise dari luar, seperti adanya suara yang dihasilkan dari arah utara yaitu masjid, dari arah 

barat yaitu kantin salman dan taman ganesha, sedangkan di bagian atas gedung ini terdapat 

asrama putra salman.  

Berdasarkan fungsional yang ada pada gedung ini maka diperlukan lagi analisis ulang terhadap 

berbagai kriteria akustik yang ada yaitu dari segi arsitekturnya dan lokasinya berhubung sejauh 

ini belum ada kepastian bahwa gedung ini telah memenuhi standar akustik atau belum. Dari 

analisis tersebut dapat juga diperoleh studi kelayakan apakah gsg ini memenuhi sifat suatu 

auditorium, perlu diketahui bahwa auditorium yang baik adalah memiliki karakteristik serap 

(absorb) dan pantul (refleksi) yang seimbang. Dasar pengukuran yang akan dilakukan tidak 

sepenuhnya kuantitatif tetapi lebih banyak kualitatif, juga didukung oleh data-data subjektif 

dan objektif. Mengenai parameter akustik yang digunakan diantaranya waktu dengung 

(reverberation time/RT), Clarity, dan noise criteria. Dari hasil-hasil tersebut akhirnya bisa 

dilakukan penataan point source untuk sound sistem gedung ini atau penataan mengenai posisi 

antara pendengar (audience) dan sumber suara (speaker). 

 



Topik Permasalahan  

Spesifikasi ruangan: 

Jenis Auditorium 

Bentuk dan Ukuran Persegi - Panjang 20 m, lebar 15 m, tinggi 7 m 

Kapasitas 200 0rang 

Komposisi bahan bangunan Lantai keramik, dinding semen, serta jendela 

dari kaca. Untuk plafonnya terbuat dari semen 

Furniture dan accecories Kursi kayu berjumlah ±100, stand dari kayu,tirai 

Sound system Dua stero speaker, microphone, power amplifier 

 

Ada dua  kriteria yang menjadi sorotan utama pada pengujian kali ini : 

1.Noise criteria (NC)  

Merupakan suatu besaran pengukuran dalam akustik yang artinya tingkat bising latar belakang 

yang dapat diterima di dalam suatu ruangan. Bising latar belakang merupakan tingkat bising 

pada ruangan yang bukan dari aktivitas manusia tetapi karena pengaruh bising dari dalam 

ruangan (misalkan lampu dan penyejuk udara) maupun dari luar seperti bising jalan raya dsb.   

2.Reverberation Time (RT) 

Merupakan suatu parameter akustik yang sering dikenal oleh banyak orang dengan nama 

lainnya yaitu waktu dengung. RT ini merupakan ciri akustik yang terdapat dalam ruang tertutup. 

Misalnya suatu sumber suara diradiasi di dalam suatu ruang besar tertutup kemudian secara 

tiba-tiba sumber suara tersebut distop maka suara dalam ruang  tersebut tidak secara langsung 

menghilang tetapi masih dapat terdengar untuk sementara waktu dan secara perlahan 

suaranya menurun dan akhirnya menghilang sama sekali. Sedangkan menurut sabine RT adalah 

selang waktu yang diperlukan oleh suara menurun tingkat tekanan suara 60 dB dari sejak 

sumber suara itu distop. Perbedaan fungsi ruangan mengharuskan nilai RT yang berbeda juga, 

karena RT yang baik untuk auditorium, belum tentu baik untuk concert hall 



Berdasarkan penelitian yang sudah ada masing-masing kriteria di atas baik itu NC atau RT sudah 

memiliki standar yang baku untuk jenis ruangan auditorium. NC auditorium adalah 25-35 dB 

dan RT auditorium yang baik adalah 0.8-1.3 s 

Diharapkan dari dua kriteria itu kita bisa memperbaiki tata suara dalam ruangan serta 

mengurangi pengaruh serta efek negatif oleh sumber suara dari luar. Berhubung gsg ini berada 

dalam kompleks masjid sehingga akan banyak noise yang mengganggu. 

 

                     Bagian barat                                                                    Bagian timur 
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Judgement-Subjektif 

1.Noise Criteria(kebisingan) 

Berikut ini tabel rincian bising yang berpengaruh pada gsg salman : 

Jenis Bising ± Satuan decibel 

Bunyi pohon tertiup angin 20 

Lalu lintas jalan 80 

Percakapan kuat 50 

Perkantoran dan sekretariat unit 40 

Aktivitas di masjid 55 

Mesin pompa air  60 

Suara lampu 10 

 

Tabel diatas adalah faktor-faktor yang secara umum dan terdeteksi mempengaruhi noise 

kriteria (NC) atau bising latar belakang dari gsg salman. Semua intensitas suaranya bisa 

dideteksi dengan indera telinga, untuk jenis suara yang skala intensitasnya kecil seperti bunyi 

pepohonan di sekitar gedung dan suara lampu bisa terdengar ketika keadaan sekitar gsg yang 

sepi dan sunyi atau larut malam. Sedangkan yang lainnya berupa suara yang skala intensitasnya 

sedang seperti  lalulintas, mesin pompa, aktivitas masjid,dsb dapat didengarkan dengan jelas. 

Untuk nilai satuan decibel dari sumber suara diatas diperoleh dari hasil pengujian secara umum 

yang telah dilakukan, dengan rentang radius 1-10 meter. Diprediksi semua suara yang 

terdengar dari luar gedung gsg intensitasnya tidak mutlak sama dengan hasil pengujian di tabel, 

tapi cukup memiliki pengaruh dan mungkin saja bisa mendekati. Yang menyebakan suara atau 

noise itu masuk ruangan adalah desain gedung yang memiliki banyak celah, kaca, dan ventilasi 

sedangkan sumber noise itu sendiri berada dekat dengan gedung. 

 2. Reverberation Time   (RT) 



Dari beberapa pertemuan dan agenda yang saya ikuti di gsg, maka saya merasakan bahwa ada 

suatu rentang yang cukup lama untuk proses meluruhnya suara yang dihasilkan. Suara yang 

dihasilkan oleh sumber suara di gedung ini, yaitu suara via loudspeaker, justru melebihi standar 

RT untuk auditorium (0.8-1.3 s). Pengujian ini cukup mudah dan bisa dilakukan dangan 

menggunakan stopwatch dan indera pendengaran kita. Hal ini disebabkan oleh sifat reflektif 

dari bahan dan materi yang ada dalam ruangan melebihi bahan dan materi absorbtif. Bentuk 

gedung yang berupa persegipanjang dan volume yang besar juga manjadi penyebab 

meningkatnya reverberation time (RT).    

Berikut ini tabel mengenai bahan-bahan yang ada dalam gedung ini beserta koefisien 

absorbsinya pada frekuensi 500 Hz 

Bahan Koefisien absorbsi 

Dinding semen 0.02 

Kayu (Pintu dan meja) 0.1 

Kaca 0.09 

Kursi 1.5 

 

Semakin kecil sifat arbsortif suatu bahan maka semakin besar sifat reflektifnya. Untuk gsg ini 

bahan arbsorbtif hanya terdiri dari kayu berupa kursi dan pintu, yang permukaannya tidak 

terlalu luas sehingga bahan reflectif lebih dominan dengan permukaan yang lebih luas. Adanya 

faktor sirkulasi udara cukup mengurangi dampak refleksi ini, karena kondisi udara dalam 

ruangan juga mempengaruhi proses peluruhan dan absorbsi suara oleh medium tertentu. 

Analisis  

1.Noise criteria 

Dalam perhitungan sebenarnya nilai NC bisa diketahui dengan mengukur sound pressure level 

(SPL) pada lokasi atau titik tertentu dalam ruangan, yang kira-kira sangat dipengaruhi oleh noise 



dari dalam atau dari luar selain suara audience dalam ruangan. SPL ini kemudian yang akan 

dibandingkan dengan kurva NC 

 

Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan sumber suara dengan frekuensi-frekuensi 

tertentu (63 Hz,125 Hz,250 Hz,500 Hz,1 kHz,2 kHz,4kHz,8 kHz) setelah itu diukur SPL nya pada 

titik tertentu dalam ruangan, jikalau rentang SPL nya untuk frekuensi diatas berada diatas kurva 

standar NC, artinya ruangan tersebut dipengaruhi oleh noise-noise baik dari dalam maupun dari 

luar.   

Pada gedung gsg salman ini memang tidak dilakukan pengujian SPL, tapi dengan adanya 

gambaran mengenai banyaknya noise dari luar maka NC gsg salman potensinya besar berada 

diatas standar. Dapat dipastikan bahwa gedung ini memiliki bising latar belakang (NC) yang 

melebihi standar yang idealnya 25-35 dB.  

Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan mengurangi celah, ruang, atau ventilasi sehingga 

tekanan suara yang masuk dari luar akan berkuarang. Cara lain adalah dengan memperbanyak 

bagian yang kedap suara pada bangunan gsg sehingga noise dari luar terfilter. 

 



2.Reverberation Time (RT) 

Reverberation time atau waktu dengung dari gsg salman ini lebih panjang dari standar 

auditorium yang digunakan untuk speech sound (0.8-1.3). Penyebab utamanya adalah bahan 

bangunan gsg yang bersifat reflektif lebih dominan dibanding absortif. Waktu dengung yang 

panjang ini akan sangat mudah dirasakan untuk frekuensi yang cukup tinggi yaitu 1 kHz. Nilai 

waktu dengung dipengaruhi oleh jumlah energi pantulan yang terjadi dalam ruangan. Semakin 

banyak energi pantulan, semakin panjang waktu dengung suatu ruangan, dan begitu juga 

sebaliknya, panjangnya waktu dengung gsg disebabkan banyaknya energi pantulan yang terjadi 

di dalam ruangan akibat reflektor berupa keramik dan dinding beton. 

Faktor lain yang menyebabkan panjangnya waktu dengung ini yaitu akibat gema atau echo, 

yaitu permukaan datar dari bangungan gsg yang sangat reflektif yang jaraknya jauh dari sound 

sistem atau speaker, sebagaimana kita ketahui bahwa speaker hanya terdapat pada bagian 

depan dan tengah ruangan. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengganti struktur gedung bagian dalam 

dengan bahan yang lebih bersifat absorbtif, kemudian sedikit merombak bangunan sehingga 

tidak terlalu banyak terdapat sisi-sisi yang datar. 

Kesimpulan 

1.Gedung gsg salman ITB memiliki kualitas noise criteria (NC) atau bising latar belakang yang 

cukup buruk, faktor utamanya adalah noise-noise yang berasal dari luar gedung. 

2.Gedung gsg salman ITB memiliki waktu dengung (RT) yang lebih panjang dari standar karena 

faktor reflektif bahan bangunannya serta akibat desain dan volumnya  

3. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

 Mengurangi celah, ruang dan ventilasi atau menambahankan bahan kedap suara dari 

luar 

 Memodifikasi ruangan dengan menambahkan bahan absorbtif dan difusif 



 Memodifikasi bentuk yang berupa persegi panjang menjadi bentuk yang disesuaikan 

dengan tata akustik sehingga mengurangi efek echo 
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