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Latar Belakang 

 

 Makalah ini disusun sebagai UTS Akustik TF3204 semester genap 2009/2010 

program studi Teknik Fisika ITB. Dalam prakteknya, dilakukan pengamatan kondisi akustik di 

Graha Bhayangkara Jalan Cicendo nomor 29 Bandung. 

 Graha Bhayangkara biasa digunakan sebagai tempat seminar, talkshow dan kadang – 

kadang juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Dalam 

makalah ini, akan ditinjau fungsi Graha Bhayangkara ini sebagai tempat talkshow. Sebagai 

tempat melaksanakan talkshow, Graha Bhayangkara harus memenuhi karakteristik akustik 

tertentu supaya isi talkshow yang sampai ke audiens dapat diterima dengan jelas dan tidak 

mengalami cacat akustik. 

 

Deskripsi Ruang 

 

 Graha Bhayangkara terletak dekat jalan protokol Cicendo, dengan jarak gedung ke 

jalan protokol kira – kira 20 meter yang digunakan sebagai lahan parkir. Gedung ini memiliki 

dimensi kira – kira 50m x 20m x 6m 1), dengan kapasitas untuk menampung kurang lebih 

1000 orang. Pintu masuk gedung ada 5, 4 di samping kiri dan kanan serta 1 pintu lagi di 

bagian belakang. 

Panggung memiliki desain menjorok masuk ke dalam dinding  dan terletak di bagian 

depan dengan ketinggian 1 meter dari lantai, dimensi panggung kira – kira 5m x 10m x 5m. 

Bagian kiri, kanan, serta atap panggung menggunakan material kayu, sedangkan bagian 

belakang panggung merupakan tembok yang dilapisi dengan marmer. Sedangkan untuk  

audiens, bagian belakang dan sampingnya menggunakan material kayu juga tetapi lebih tipis 

jika dibandingkan dengan kayu yang digunakan di panggung. Untuk bagian samping audiens, 

banyak terdapat jendela yang sewaktu talkshow sebagian besar ditutup dengan gorden. 

Amplifikasi suara menggunakan 14 buah loudspeaker, 6 buah dipasang di depan dan sisanya 

disebar merata di sisi samping kiri dan kanan audiens. 

 
1)hanya estimasi, tidak dilakukan pengukuran untuk mengukur volume ruangan karena sewaktu pengamatan 

tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran 
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Pengamatan 

 

 Pengamatan dilakukan tanggal 26 Maret 2010 saat acara talkshow peluncuran buku 

“Horeee! Guru si Cacing Datang” oleh Ajahn Brahm pukul 19.00 – 22.00. Keadaan gedung 

penuh dengan audiens yang disusun ke dalam 3 banjar dengan jumlah baris kurang lebih 60 

baris dan 18 audiens per barisnya.  

  

 

 Jendela 

 

 Pintu 

 

 Loudspeaker 

 tanam 

 Loudspeaker 

 kecil 

 Loudspeaker 

 besar 

 

 

 

 

 

 

 Skema Keadaan talkshow 
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Pembicara berada tepat di tengah panggung. Dari skema dapat dilihat bahwa 

terdapat 3 jenis loudspeaker yang dipasang di dalam gedung, yaitu 2 buah loudspeaker yang 

ditanam di dalam kayu di samping kiri dan kanan panggung, 6 buah loudspeaker kecil yang 

dipasang di dinding dengan ketinggian kira – kira 3 meter dari lantai dan menghadap ke arah 

audiens (untuk 2 buah yang dipasang berdekatan posisi loudspeaker membentuk sudut 

60⁰), serta 6 buah loudspeaker besar yang sebagian besar diletakkan di bagian tengah ke 

depan gedung. Untuk loudspeaker, kemungkinan tidak dinyalakan semua untuk 

menghindari pemusatan suara karena secara skematik dapat dilihat bahwa loudspeaker 

kebanyakan terpusat di bagian depan (di depan panggung sendiri sudah ada 6 buah). 

Kemungkinan besar loudspeaker yang tidak dinyalakan adalah 2 loudspeaker tanam yang di 

samping kiri dan kanan panggung. Jendela sebagian besar ditutup dengan gorden dan pintu 

dibiarkan terbuka supaya ruangan tidak pengap dan mempermudah audiens yang ingin ke 

kamar kecil. 

 keadaan Talkshow, foto diambil dari tengah – tengah audiens 
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Topik Permasalahan dan Analisis 

 Topik permasalahan yang akan dibahas melingkupi karakteristik akustik yang ada di 

Graha Bhayangkara, yaitu : 

1. Direct Arrivals 

berkaitan dengan clear sight dari sumber suara ke pendengar. Graha 

Bhayangkara ini memiliki kriteria direct arrivals suara yang sangat bagus meskipun 

memiliki volume ruang yang sangat besar, hal ini didukung oleh panggung yang 

didesain dengan ketinggian 1 meter dari lantai sehingga jarak pandang audiens 

sewaktu duduk akan pas dengan sumber suara yaitu pembicara. Untuk audiens yang 

duduk di bagian tengah dan belakang yang clear sight ke arah pembicara 

kemungkinan tehalang oleh kepala audiens yang duduk di depan, direct arrivals 

sangat terbantu dengan adanya loudspeaker yang dipasang menyebar di seluruh 

ruangan, terutama loudspeaker kecil yang dipasang menghadap audiens dengan 

ketinggian 3 meter  dari lantai. 

 

2. Reverberation Time (waktu dengung) 

adalah waktu yang diperlukan oleh suara untuk meluruh sebesar 60 dB. 

Karakteristik ini sudah memilki standar yang direkomendasikan sesuai dengan 

kegunaan ruangan. Untuk speech seperti talkshow, reverberation time yang paling 

bagus berkisar di antara 0,8 – 1,1 detik. 

 
Reverberation Time 

.8 - 1.3 1.4 - 2.0 2.1 - 3.0 Optimum** 
Speech Good Fair - Poor Unacceptable* 0.8 - 1.1 
Contemporary music Fair - Good Fair Poor 1.2 - 1.4 
Choral music Poor - Fair Fair - Good Good - Fair 1.8 - 2.0+ 

Kriteria Reverberation Time ruangan untuk beberapa keperluan 

  

Pengukuran waktu dengung di gedung ini dilakukan dengan cara 

memperhatikan kata – kata akhir kalimat yang diucapkan oleh pembicara dan 

memperkirakan waktu dengungnya. Hasilnya adalah gedung ini berkesan ‘agak mati.’ 

Hal ini mungkin disebabkan karena waktu dengung yang relatif kecil, menurut 
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perkiraan kira – kira 0,9 – 1,4 detik (waktu dengung ini termasuk relatif kecil 

mengingat volume ruangan yang sangat besar) 

Gedung ini memiliki waktu dengung yang kecil meskipun volumenya besar 

kemungkinan besar disebabkan karena selama talkshow berlangsung, semua pintu 

masuk dibuka dan jendela juga dibuka dengan hanya sebagian kecil jendela tertutup 

oleh gorden, jadi gedung ini seolah – olah memiliki karakteristik yang sama dengan 

ruangan terbuka yaitu waktu dengung yang kecil. 

 

3. Warmth 

tergantung dari perbandingan antara waktu dengung suara berfrekuensi 

tinggi dengan suara berfrekuensi rendah. Untuk speech biasanya perbandingan 

waktu dengung suara frekuensi rendah – menengah – tinggi yang diinginkan adalah 

setara. Jadi tidak diperlukan material yang bersifat absorber untuk menyerap 

gelombang suara berfrekuensi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sewaktu mengamati waktu dengung, saya mendapatkan kesan bahwa 

ruangan ini ‘agak mati’, artinya perbandingan waktu dengung suara di semua 

frekuensi sudah lumayan setara. 

Untuk gedung ini sebagian besar terdiri dari bahan kayu dan jendela yang 

ditutupi oleh gorden. Dari tabel absorpsi di atas, dapat dilihat bahwa kayu 

merupakan absorber frekuensi rendah sedangkan gorden adalah absorber frekuensi 

tinggi yang sangat bagus. Jadi kesan ‘agak mati’ yang terdapat di ruangan ini 

disebabkan oleh perbandingan absorbsi gelombang suara frekuensi tinggi dengan 
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gelombang suara frekuensi rendah yang dapat dianggap hampir setara. Absorber 

suara frekuensi tinggi yang bagus dengan jumlah sedikit dapat dianggap seimbang 

dengan absorber suara frekuensi rendah yang biasa saja dengan jumlah yang banyak 

sehingga fenomena absorbsi suara dalam ruangan ini termasuk sudah bagus untuk 

keperluan talkshow. 

 

4.  Intimacy 

bergantung dari suara pantulan pertama. Keintiman sebuah ruangan akan 

sangat terasa apabila selang waktu antara suara langsung dengan suara pantulan 

sangat dekat. Untuk waktu pantulan pertama yang disarankan berkisar antara 15 – 

35 ms. Intimacy yang jelek akan berakibat pada terjadinya echo dan resonansi suara. 

Intimasi Graha Bhayangkara ini termasuk bagus karena biasanya untuk 

gedung berukuran besar, echo akan sangat mudah terjadi karena jarak dari sumber 

suara ke permukaan pantul (dapat berupa dinding, atap, lantai, serta benda lain yang 

terdapat di dalam ruangan) jauh sehingga pantulan suara pertama terdengar lama 

setelah suara langsung terdengar. Sedangkan untuk gedung ini, echo yang terjadi 

hampir tidak dapat dirasakan walaupun energi suara pantul ke dinding masih besar 

akibat loudspeaker di seluruh ruangan serta ditambah dengan permukaan kayu yang 

bersifat reflektor gelombang suara.  Hal ini dapat terjadi akibat sebagian besar 

ruangan yang dibiarkan terbuka, sehingga suara yang direfleksikan tidak banyak dan 

echo yang terjadi pun tidak begitu jelas. (dipandang sebagai ruangan terbuka) 

 

5. Diffusion 

berkaitan dengan penyebaran suara. Sebagai sebuah gedung untuk talkshow, 

penyebaran suara merupakan salah satu kriteria yang vital karena tujuan dari 

pembuatan gedung ini supaya semua audiens dapat mendengar apa yang 

disampaikan pembicara dengan merata atau sama di setiap titik di dalam gedung. 

Biasanya gedung untuk tujuan speech akan menggunakan diffuser suara supaya 

penyebaran suara di dalam gedung bagus. 
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Diffuser yang digunakan oleh Graha Bhayangkara : 

 

  

 

 

 

 Bagian samping kiri panggung Bagian atas panggung 

 

 

 

 

 

 

 Bagian atas audiens 

Dengan penggunaan diffuser di bagian – bagian tersebut dan ditambah 

dengan loudspeaker yang disebar merata di bagian samping dan depan audiens, 

gelombang suara dari pembicara yang sampai ke daerah audiens sangat diffuse, 

sehingga setiap audiens menerima gelombang suara yang sama. 

 

Kesimpulan 

 Dari pengamatan yang dilakukan, dari segi karakteristik akustik yaitu mencakup 

direct arrivals, reverberation time, warmth, intimacy, dan diffusion, Graha Bhayangkara 

cocok untuk dijadikan tempat melakukan talkshow dan kegiatan bersifat speech yang 

lainnya dengan syarat pintu dan jendela ruangan harus dibuka sehingga gedung ini akan 

memiliki karakteristik akustik yang hampir mirip dengan karakteristik akustik ruang terbuka 

dan memenuhi kondisi ideal ruang speech. 
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