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AKUSTIK GEDUNG TEATER TERTUTUP  DAGO TEA HOUSE 

Sebuah penilaian akustik ruangan secara subjektif  dan kualitatif  

Dibuat sebagai tugas UTS TF 3204 Akustik 

Oleh:  Silvia Widya Mardiana (13307049) 

LATAR BELAKANG 

Dago Tea House atau disebut juga 

Taman Budaya Jawa Barat (TBJB), terletak di 

kawasan Dago, Bandung Utara tepatnya Bukit 

Dago Selatan Nomor 53 A. Diberi nama 

demikian karena dahulu terinspirasi dari 

kebiasan minum teh bangsa Belanda. 

Sebelumnya Dago Tea House dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Kesenian Depbudpar, 

namun setelah berlakunya otonomi daerah 

dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, 

Dago Tea House dipilih sebagai ikon rumah 

Budaya Provinsi Jawa Barat.  

Kawasan Dago Tea House terdiri dari 

beberapa bagian yaitu gedung teater terbuka, 

gallery (ruang pameran), teater  taman, 

etalase cenderamata, cafeteria, sanggar seni, 

wisma seni dan sekretariat serta gedung 

pertunjukan tertutup. Pada pengamatan yang 

dilakukan, saya hanya mengamati akustik 

ruangan gedung teater tertutup.  

Ruangan tersebut dipilih karena 

merupakan salah satu dari sedikit gedung 

pertunjukan berkapasitas penonton lebih dari 

500 orang yang ada di kota Bandung. Sebagai 

gedung pertunjukan terutama teater, sebuah 

gedung haruslah memenuhi beberapa kriteria 

akustik ruangan yang sesuai dengan 

fungsinya. Kualitas akustik (audio) sangatlah 

penting dalam seni pertunjukkan selain 

kualitas visual, karena kepuasan penonton 

bergantung pada kualitas kedua hal tersebut.  

PERMASALAHAN 

Gedung pertunjukan yang memiliki luas 

bangunan 1.491,25 m2 terdiri dari beberapa 

fasilitas antara lain panggung pertunjukan, 

ruang penonton, ruang rias artis, ruang 

perlengkapan artistik, ruang operator, kamar 

kecil pemain dan penonton, serta lobby teater 

yang berfungsi sebagai ruang tunggu VIP.  

Ruang penonton yang berkapasitas 800 

tempat duduk dengan panggung (play area) 

berukuran 12 x 8,5 m dapat dinikmati dari 

semua titik pandang penonton. Dukungan 

lighting dan sound system berkekuatan 

82.000 watt (82 KWh). Layar panggung 

elektrik memberikan kemudahan pada setiap 

sajian pertunjukan [1].   
 

Walaupun bernama gedung teater 

tertutup, gedung yang bernama “Gedung 

Gajah” ini juga digunakan untuk pertunjukan 

seni lainnya, seperti audisi band, pagelaran 

acara perpisahan sekolah, dan lain 

sebagainya. Pada dasarnya diperlukan 

karakteristik ruangan yang berbeda untuk 

jenis penggunaan yang berbeda. Oleh sebab 

itu, perlu dievaluasi apakah gedung tersebut 

cukup mampu memenuhi syarat akustik 

dalam ruangan yang bisa digunakan sebagai 

gedung pertunjukan berbagai jenis kesenian 

tersebut. 

Gelombang akustik pada ruang tertutup 

memiliki tiga atribut yaitu sumber, pendengar 

dan ruang dimana gelombang tersebut 

merambat. Akibatnya, karakteristik akustik 

ruang tertutup menjadi sangat berpengaruh 

terhadap kualitas akustik yang didengar 

pendengar dari sumbernya. Gedung 

pertunjukan memiliki fenomena akustik 

seperti halnya fenomena akustik ruang 

tertutup. Adanya batas dimensi (panjang, 
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lebar, dan tinggi yang tertentu), 

mengakibatkan jalur perambatan energi 

akustik terbatas pada ruangan itu sendiri. 

Agar dapat mengevaluasi kualitas akustik 

pada ruang tertutup, diperlukan pengujian 

beberapa karakteristik yang terkait dengan 

kualitas akustik ruangan, diantaranya adalah 

direct arrival, reverberation time, warmth, 

intimacy dan diffusion. 

Dengan demikian, permasalahan yang 

akan dibahas pada tulisan ini adalah penilaian 

yang saya berikan terhadap karakteristik 

akustik gedung pertunjukan. Dari penilaian 

terhadap masing – masing kriteria, diharapkan 

diperoleh penilaian umum kualitas akustik 

gedung pertunjukan dan membandingkan 

dengan referensi apakah kualitas akustik 

tersebut telah sesuai dengan penggunaan 

gedung tersebut. 

LANDASAN TEORI 

 Parameter Akustik Ruangan 

Parameter akustik ruangan menurut 

Prof. Victor Humphrey pada presentasinya 

Fundamental Acoustics Lecture 9 adalah lima 

faktor akustik dalam desain arsitektur yaitu 

direct arrivals, reverberation time at 500Hz, 

warmth, intimacy dan diffusion. 

a. Direct arrival 

Parameter ini menunjukkan suara 

langsung dan persepsi kejelasan suara dari 

sumber kepada pendengar. Idealnya, 

pendengar harus dapat melihat sumber suara 

atau minimalnya dapat mengidentifikasi arah 

sumber suara. Biasanya untuk ruangan besar 

ditambahkan instrumen akustik elektronik 

seperti loudspeaker. Agar direct arrival 

terpenuhi, loudspeaker haruslah ditempatkan 

pada sisi sumber suara, jangan berlawanan, 

karena akan mengacaukan interpretasi arah 

sumber suara pada pendengar. 

b. Reverberation time at 500 Hz 

Reverberation time (waktu dengung) 

merupakan ukuran seberapa cepat energi 

suara meluruh dalam ruangan yang 

mengindikasikan seberapa lama energi suara 

bertahan dalam ruangan. Sesuai dengan 

fenomena suara pada sebuah permukaan 

yaitu refleksi dan absorbsi, maka dalam 

ruangan dengan banyaknya permukaan akan 

terdapat akumulasi gelombang pantul suara. 

Inilah yang diukur dalam faktor waktu 

dengung.  

Pengukuran kuantitatifnya dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu konsep 

energi impuls dan konsep energi tunak. Faktor 

waktu dengung konsep energi impuls 

diperoleh melalui pengukuran tingkat tekanan 

suara di ruangan apabila diberikan gelombang 

impuls suara. Hasilnya adalah nilai RT tertentu 

untuk titik pengukuran dalam ruangan. 

Sedangkan faktor waktu dengung pada 

konsep energi tunak diperoleh tanpa 

mengukur tingkat tekanan suara dalam 

ruangan tetapi hanya melalui pengukuran 

dimensi ruangan kemudian dihitung waktu 

dengung ruangan berdasarkan persamaan 

yang telah dirumuskan oleh Wallace Clement 

Sabine (1898) yaitu 

T60 = 0,161
S

V

 

dengan T60 adalah waktu dengung 

Sabine, V adalah volume ruangan, S adalah 

luas seluruh permukaan ruangan dan   

adalah koefisien absorbsi ruangan. Persamaan 

tersebut terbatas penggunaannya hanya 

untuk 3,0 ; sedangkan untuk 3,0  

dapat digunakan persamaan waktu dengung 

Norris-Eyring: 

     T60 = 
 


1ln 

 0,161

S

V

 

Pada teorinya T60 didefinisikan sebagai 

waktu yang diperlukan oleh tekanan suara 

dalam ruangan untuk meluruh 1/1000 dari 
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tekanan suara mula-mula, atau tingkat 

tekanan suaranya berkurang sebanyak 60 dB, 

sejak sumber suara dihentikan (berhenti 

memancarkan suara)[2]. Dalam praktik, sulit 

diperoleh peluruhan sumber suara hingga 

60dB dan masih berada di atas bising latar 

belakang lingkungan. Oleh karenanya, 

digunakan metode pendekatan dengan 

ekstrapolasi. Pendekatan yang umum 

digunakan adalah EDT (Early Decay Time) 

ekstrapolasi selama –5 dB s.d. –15 dB, T-20 

selama –10 dB s.d. –30 dB, dan T-30 selama –

10 dB s.d. –40 dB. Nilai waktu dengung yang 

digunakan dari hasil ekstrapolasi biasanya 

dipilih dari ekstrapolasi yang menghasilkan 

koefisien korelasi (R2) terbesar (semakin besar 

nilai R2 menunjukkan persamaan hasil 

ekstrapolasi semakin linier). 

Pengukuran waktu dengung secara 

kuantitatif menggunakan konsep energi 

impuls menghasikan waktu dengung untuk 

masing-masing frekuensi (Sesuai dengan 

pengaturan, satu oktaf..). menurut Prof Victor 

reverberation time yang menjadi faktor 

akustik desain arsitektur adalah reverberation 

time pada frekuensi 500 Hz karena pada 

frekuensi tersebutlah biasanya dominasi 

pendengaran manusia.  

Seperti terdapat pada persamaan 

Sabine maupun Norris-Eyring, waktu dengung 

merupakan fungsi dari koefisien absorbsi 

permukaan ruangan. Setiap permukaan 

dengan material yang berbeda memiliki 

karakteristik akustik yang berbeda 

mengakibatkan faktor absorbsi menjadi 

berbeda. Pada umumnya, semakin keras 

suatu permukaan maka lebih banyak 

gelombang suara yang terpantul dibandingkan 

dengan yang terserap sehingga koefisien 

absorbsinya menjadi kecil. Akibatnya ruangan 

dengan dominasi permukaan kasar akan 

cenderung memiliki waktu dengung yang 

panjang. Begitupun sebaliknya, untuk ruangan 

yang didominasi oleh permukaan yang lunak 

maka semakin pendek waktu dengung 

ruangan tersebut karena permukaan lunak 

akan lebih banyak menyerap gelombang suara 

dibandingkan memantulkannya sehingga 

koefisien absorbsi permukaan menjadi lebih 

besar. 

Secara kualitatif waktu dengung dapat 

diukur dengan memperkirakan waktu yang 

dibutuhkan suatu suara yang dibunyikan dari 

sebuah sumber hingga tidak terdengar. 

Ruangan dengan kegunaan tertentu memiliki 

nilai waktu dengung tertentu sesuai dengan 

akustiknya.  

c. Warmth 

Warmth (diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Indonesia menjadi kehangatan) 

ditentukan dari rasio antar waktu dengung 

pad frekuensi menengah terhadap waktu 

dengung pada frekuensi rendah. Pada 

ruangan yang diperuntukan untuk musik 

biasanya memiliki kriteria waktu dengung 

frekuensi rendah yang lebih panjang. 

Secara persepsi pendengar, warmth 

dinilai dengan merasakan suara di dalam 

ruangan apakah terasa berada di ruangan 

atau masih terasa seperti berada di luar 

ruangan. Ruangan dengan warmth yang baik 

akan memberikan kesan keberadaan 

pendengar dalam sebuah ruangan, bukan 

lapangan terbuka. 

d. Intimacy 

Intimacy diartikan sebagai kedekatan 

antara pendengar dengan sumber suara. 

Intimacy bergantung pada seberapa lama 

suara pantul pertama datang ke posisi 

pendengar (waktu tunda). Waktu tunda yang 

baik adalah 20ms (suara pantul datang tidak 

lebih dari 20 ms setelah suara langsung). 
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Gambar 1 Komponen gelombang suara yang 

diterima pendengar (waktu tunda) [2] 

e. Difussion 

Medan suara yang difusi adalah yang 

memiliki sebaran tingkat tekanan suara yang 

merata ke segala arah.  

 

Berdasarkan tulisan Joko Sarwono pada 

blognya dengan judul Kriteria Akustik dalam 

Desain Akustika Ruangan, beberapa kriteria 

yang harus diperhatikan untuk dapat menilai 

kinerja kustik suatu ruangan adalah liveness, 

intimacy, fullness vs clarity, warmth vs 

briliance, texture, blend dan ensemble. 

a) Liveness: merupakan  interpretasi 

persepsi dari pendengar terhadap waktu 

dengung suatu ruangan. Semakin cepat 

energy suara meluruh, waktu dengung 

semakin singkat maka akibatnya ruangan 

akan terasa mati (death). Sedangkan 

sebaliknya apabila waktu dengung 

panjang maka ruangan akan terasa hidup 

(live). 

b) Intimacy: makin pendek waktu tunda 

antara suara pantul pertama dengan 

suara langsung memberikan kesan 

persepsi makin intim pendengar dengan 

sumber suara. Beberapa penelitian 

menunjukkan harga waktu tunda yang 

disarankan adalah antara 15 – 35 ms. 

c) Fullness vs Clarity: 

menunjukkan perbandingan antara 

jumlah refleksi suara (energi pantulan)  

dengan energi suara langsung yang 

dikandung dalam energi suara yang 

didengar oleh pendengar. Kedua kriteria 

berkaitan satu sama lain. Bila 

perbandingan energi pantulan terhadap 

energi suara langsung besar, maka 

medan suara akan terdengar penuh (full). 

Akan tetapi, bila melewati rasio tertentu, 

maka kejernihan informasi yang dibawa 

suara tersebut akan terganggu. Dalam 

kasus ruangan digunakan untuk kegiatan 

bermusik, kriteria C80 menunjukkan hal 

ini. (D50 untuk speech)[3]. 

d) Warmth vs Brilliance: spectrum waktu 

dengung menujukkan kedua criteria ini. 

Perbandingan waktu dengung pada 

frekuensi rendah dibandingkan dengan 

waktu dengung pada frekuensi mid-high. 

e) Texture: menunjukkan seberapa banyak 

pantulan yang diterima oleh pendengar 

dalam waktu-waktu awal (< 60 ms) 

menerima sinyal suara. Bila ada paling 

tidak 5 pantulan terkandung dalam 

impulse response di awal 60 ms, maka 

ruangan tersebut dikategorikan memiliki 

texture yang baik [3]. 

f) Blend dan Ensemble: Kriteria Blend 

menunjukkan bagaimana kondisi 

mendengar yang dirasakan di area 

pendengar. Bila seluruh sumber suara 

yang dibunyikan di ruangan tersebut 

tercampur dengan baik  (dan dapat 

dinikmati tentunya), maka kondisi 

mendengar di ruangan tersebut 

dikatakan baik. Hal ini berkaitan dengan 

kriteria bagaimana suara di area 

panggung diramu (ensemble). Contoh, 

apabila ruangan digunakan untuk konser 

musik symphony, maka pemain di 

panggung harus bisa mendengar  

(ensemble) dan pendengar di area 

pendengar juga harus bisa mendengar 

(blend) keseluruhan (instruments) 

symphony yang dimainkan[3]. 

 Syarat akustik gedung pertunjukan 

Dr. Ir. I G.N. Merthayasa pada 

presentasi Architectural Acoustics [2] 

dB
Suara langsung

Suara dengung

Pantulan awal
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menyatakan karakteristik gedung 

auditorium/teater sebagai berikut: 

 Objektif: keseimbangan antara 

pemakaian bahan penyerap dan 

pemantul sehingga diperoleh kondisi 

kenyamanan mendengar bagi 

penonton. 

 Waktu dengung : antara 0.1 - 1.5 detik  

 ‘Noise Criteria-NC’  antara 20 – 30 

 Daerah penonton merupakan 

‘penyerap suara’ 

 Pemakaian bahan penyerap pada 

dinding, tetapi tidak berlebihan 

 Bising peralatan dan sarana HVAC 

diminimalkan 

 penggunaan ‘diffusor’ pada dinding 

samping, bila memungkinkan 

 ‘Ceiling’ dibuat agar dapat 

men’dispersi’kan suara  

 Pemakaian ‘sound system’ dan  

penempatan yang tepat  

 Jumlah hadirin mempengaruhi Waktu 

dengung  

 Adanya balkon memerlukan 

penanganan yg tepat  

PENILAIAN SUBJEKTIF KONDISI 

AKUSTIK GEDUNG TEATER TERTUTUP 

DAGO TEA HOUSE 

Saya bersama beberapa orang teman 

mengunjungi gedung teater tertutup Dago 

Tea House pada hari Rabu, 24 Maret 2010. 

Kondisi akustik diamati hanya dengan 

menggunakan telinga. Pengamatan kondisi 

akustik gedung dilakukan dengan melakukan 

simulasi sederhana berupa sumber suara 

tepukan tangan, suara percakapan, dan siulan 

dengan frekuensi tertentu. 

Pada saat pengamatan, sumber suara 

berada di area penggung sementara 

pengamat berada di area penonton. Hal ini 

bertujuan untuk mensimulasikan kondisi 

akustik dari sisi penonton. Hasilnya, pada titik 

manapun pengamat berada di area penonton, 

pengamat dapat merasakan arah datangnya 

suara berada di area panggung. Dengan 

demikian faktor direct arrival telah terpenuhi.  

Selama pengamatan, saya berusaha 

mendengarkan suara yang dibunyikan dari 

area panggung yang berupa rekaman musik 

yang diputar pada telepon seluler pada 

beberapa titik di area penonton. Hasil yang 

diperoleh pada setiap titik tersebut level 

suara yang terdengar terasa merata, baik 

dekat maupun jauh dari panggung. Dengan 

demikian kriteria diffusion terpenuhi. 

Reverberation time sebenarnya akan 

lebih akurat apabila diukur secara tepat 

berapa waktunya. Namun hanya dengan 

mengandalkan kemampuan telinga, saya 

berusaha mengamati perilaku dengung dan 

suara pantul dalam ruangan. Hasilnya suara 

percakapan dari area panggung masih dapat 

terdengar jelas hingga ke bagian belakang 

area penonton tanpa mengalami dengung 

yang berlebihan. Waktu yang diperlukan oleh 

sumber suara dari saat dibunyikan hingga 

hilang pun dirasa cukup nyaman.  

Masalah akustik pada ruangan besar 

biasanya berupa kurangnya intimacy dan 

warmth. Pada saat pengamatan ruangan 

terasa intim – pendengar merasa dekat 

dengan sumber meski berada di area 

belakang penonton – yang menunjukkan 

kriteria intimacy telah terpenuhi. Pada saat 

berada dalam gedung pengamat merasa ada 

di dalam ruangan, bukan berada di lapangan 

terbuka sehingga kriteria warmth terpenuhi. 

Atribut gelombang pada ruangan 

tertutup adalah absorbsi, refleksi, difraksi dan 

difusi. Fenomena gelombang tersebut terjadi 

bergantung pada permukaan yang dikenai 

gelombang.  

1. Refleksi  
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Gambar 2 Langit –langit di Bagian Penonton 

Gambar 2 menunjukkan penggunaan 

reflektor pada bagian langit –langit gedung di 

area penonton. Reflektor ini berfungsi 

memantulkan suara ke arah penonton, 

terlihat dari kemiringannya yang miring ke 

arah penonton. Tujuannya adalah 

mempercepat timbulnya gelombang suara 

pantul ke arah penonton sehingga 

memperbesar faktor intimacy. Material yang 

digunakan sebagai reflektor adalah material 

yang permukaannya keras sehingga akan lebih 

banyak gelombang suara yang dipantulkan 

dibandingkan yang diserap. Sedangkan pada 

area panggung langit-langitnya dibuat datar 

karena tidak memiliki kepentingan terhadap 

gelombang pantul.  

Lantai terbuat dari keramik di bagian 

penonton dan dibagian panggung terbuat dari 

kayu. Lantai yang permukaannya kasar ini 

berperilaku sebagai reflektor.  

2. Difusi  

 

Gambar 3 Permukaan Samping Gedung - Diffusor 

Permukaan samping kanan dan kiri 

dipasangi diffusor. Diffusor berupa lubang pad 

dinding dengan kedalaman tertentu (sistem 

well )dengan tujuan memantulkan gelombag 

suara yang datang dengan fase yang berbeda. 

Karena fase pantul berbeda dengan fase 

datang, akibatnya arah gelombang menjadi 

berbeda. Diffusor merupakan fungsi terhadap 

kedalaman dan lebar “cekungan” . Secara 

garis besar terdapat dua jenis diffusor yaitu 

diffusor dengan range frekuensi tertentu dan 

diffusor tanpa range frekuensi. Pada diffusor 

dengan range frekuensi tertentu, bila 

frekuensi gelombang datang berada pada 

rentang frekuensi maka dgelombang akan 

dipantul menyebar sedangkan apabila berada 

di luar frekuensi maka gelombang akan 

dipantul secara spektral (satu arah).  

Pada gedung yang diamati diffusor 

dibuat dengan menggunakan permukaan kayu 

berongga dengan kedalaman tertentu yang 

seragam. Selain menggunakan tambahan 

permukaan kayu berongga, diffusor dapat 

pula dibuat dengan memanfaatkan geometri 

susunan batu bata pada dinding (seperti yang 

digunakan pada Gedung Pertunjukan Salihara, 

Jakarta). Permukaan kasar tembok yang tidak 

dihaluskan juga dapat dijadikan diffusor. 

Namun perlu diperhatikan pula aspek estetika 

dan keindahan ruangan, mengingat gedung 

digunakan sebagai gedung pertunjukan seni. 
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Dengan menggunakan diffusor, 

diharapkan gelombang suara akan menyebar 

dan medan suara di ruangan menjadi medan 

difusi yaitu energi suara menyebar ke seluruh 

titik dalam ruangan secara merata. Ruangan 

yang kriteria difusi bagus akan memberikan 

tingkat tekanan suara yang merata pada 

semua titik di dalam ruangan. Terlihat efek 

penggunaan diffusor pada gedung ini, 

teramati bahwa suara tersebar merata di 

dalam ruangan (sesuai dengna pada bagian 

analisis). 

 

3. Absorbsi 

  

 

 

 

Permukaan lunak dan berpori dapat 

berfungsi sebagai absorber. Di gedung yanng 

diamati, permukaan lunaknya adalah lapisan 

jok kursi penonton dan tirai pada bagian 

samping panggung yang memisahkan 

panggung dengan ruang perlengkapan artis. 

Permukaan absorber akan menyerap 

gelombang suara sehingga dengan 

mengkombinasikan permukaan absorber dan 

reflektor yang baik akan diperoleh waktu 

dengung yang sesuai. 

 

Desain area penonton yang berundak 

dimaksudkan untuk meningkatkan direct 

arrival yang diterima penonton dari jarak yang 

berbeda. Selain untuk kepentingan akustik, 

desain kursi penonton berundak juga 

menguntungkan dari segi visual karena 

penonton menjadi lebih mudah melihat 

panggung, mengurangi efek terhalang oleh 

penonton di bagian depan. 

Gedung telah dilengkapi dengan 

perlengkapan akustik elektonik yang berupa 

loudspeaker dan amplifier. Bantuan dari 

perlengkapan ini diharapkan dapat 

meningkatkan tingkat kualitas akustik 

penonton. Loudpseaker dipasang di bagian 

depan gedung, depan panggung di dekat 

langit-langit. Hal ini telah sesuai dengan 

konsep direct arrival. 
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Dalam ruangan, teramati hampir tidak 

ada cacat akustik yang terjad. Cacat akustik 

yang biasa terjadi dalam ruangan adalah 

pemusatan suara, pantulan berulang, 

resonansi, bising lingkungan dan waktu 

dengung ganda. Ketiadaan cacat akustik pada 

pengmatan menunjukkan bahwa gedung 

telah didesain secara akustik dengan cukup 

baik. 

KESIMPULAN  

Dengan meninjau beberapa kriteria 

akustik ruangan yang ada maka diperoleh 

kesimpulan bahwa secara penilaian subjektif 

gedung teater tertutup Dago Tea House 

memiliki kualitas akustik yang cukup baik dan 

layak untuk dijadikan gedung pertunjukan 

seni. Parameter – parameter akustik ruangan 

yaitu direct arrival, reverberation time, 

warmth, intimacy dan diffusion telah 

dipenuhi. Dalam ruangan juga tidak terdapat 

cacat akustik yang menunjukkan gedung telah 

didesain secara akustik dengan cukup baik. 

Dalam tulisan ini tentu terdapat banyak 

kekurangan terutama keakuratan data karena 

pengamatan hanya dilakukan secara subjektif 

tanpa dilakukan pengukuran objektif. 
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