
PENILAIAN KUALITATIF AKUSTIK GEDUNG TEATER 

TERTUTUP TAMAN BUDAYA JAWA BARAT 

(DAGO TEA HOUSE)
Ditujukan untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah TF3204 Akustik

Febi Rhiana

13307095

PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2010



I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan kebutuhan maupun gaya hidup masyarakat yang adaptif dan semakin terbuka akan penerimaan  
seni dan budaya—baik seni dan kebudayaan nasional ataupun barat (mancanegara)—maka berbagai metode  
pun  ditempuh oleh  sejumlah  pihak-pihak  yang  peduli  akan  seni  dan  kebudayaan  untuk  mengoptimalkan  
maupun memfasilitasi pertunjukkan-pertunjukkan komersil seni dan budaya.

Kebutuhan  dan  gaya  hidup  “membudaya”  ini  telah  mempengaruhi  nyaris  seluruh  aspek  sosial  maupun  
perekonomian masyarakat,  mulai dari kebiasaan, gaya hidup, hobi, bahkan mata pencaharian. Maka, tidak  
heran apabila  kita  banyak melihat  kemajuan maupun kemunduran nilai  budaya pada suatu suku maupun  
bangsa, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh aspek budaya nasional maupun barat.

Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat, atau lebih dikenal dengan sebutan  Dago Tea House, merupakan 
bukti nyata usaha pelestarian kebudayaan daerah, khususnya daerah Jawa Barat, berupa gedung dengan fungsi  
yang  sangat  variatif  seperti  teater,  auditorium,  maupun  concert  venue yang  dikelola  langsung  oleh  Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Berlokasi  di  daerah  Dago  atas,  Teater  Tertutup  Taman  Budaya  ini  banyak  mengadakan  pertunjukkan  
kebudayaan daerah maupun pertunjukkan komersil non-kebudayaan daerah. Pertunjukkan kebudayaan banyak  
didominasi oleh pertunjukkan tari dan musik tradisional, sedangkan pertunjukkan komersil non-kebudayaan  
daerah banyak didominasi oleh pertunjukkan band, pertunjukkan teatrikal, perpisahan sekolah, maupun resital  
alat musik orkestra barat.

Melihat fungsinya yang sangat variatif dan tingginya frekuensi pertunjukkan yang diadakan di Dago Tea House, 
maka  saya  merasa  perlu  untuk  menganalisis  secara  akustik  di  gedung  yang  termasuk  salah  satu  icon 
kebudayaan Jawa Barat ini untuk dapat  digunakan sebagai  referensi  kesesuaian akustik pada pertunjukkan-
pertunjukkan seni maupun komersil kedepannya.



II. BATASAN MASALAH

Sebagai sebuah gedung pertunjukkan, maka diperlukan adanya perhitungan akustik secara kuantitatif maupun  
kualitatif  pada  gedung  Dago Tea  House.  Namun,  dengan  adanya  keterbatasan  waktu  dan  peralatan,  juga  
dengan  memperhitungkan  akurasi  dari  perhitungan  secara  kuantitatif  yang  sulit  dicapai  dengan  peralatan  
seadanya sehingga dikhawatirkan akan memunculkan data-data dan kesimpulan yang tidak akurat, maka saya  
akan  menilai  gedung  Dago  Tea  House secara  kualitatif  saja  dengan  cara  melihat,  memperhatikan,  dan  
menganalisis  material-material  dan  geometris  pembentuk  gedung  serta  menganalisis  kondisi  akustik  yang  
dihasilkannya.

Material  dan  geometri  gedung  akan  dianalisis  secara  berkesesuaian  dengan  parameter-parameter  akustik  
sebagai berikut:

Parameter Dasar Akustik Ruang :
– Reverberation Time
– Intimacy
– Warmth
– Clarity
– Diffusion
– Direct Arrival
– Difraction
– Liveness
– Fullness
– Brilliance
– Texture
– Blend
– Ensemble



III. Penilaian Akustik Kualitatif Terhadap Gedung Teater Tertutup Taman Budaya  
Jawa Barat (Dago Tea House)

Saat di stage didengarkan suara musik yang berasal dari perangkat handphone, suara musik yang dikeluarkan  
dapat didengar jelas di seluruh titik di wilayah audiens. Begitu pula dengan suara manusia ( speech maupun 
bernyanyi), suaranya terdengar jernih dan sama jelasnya pada hampir di setiap titik di wilayah audiens, tidak  
ada pengumpulan suara (sound focusing) pada daerah tertentu.

Lokasi kursi-kursi audiens yang berundak memungkinkan seluruh audiens pada tiap posisi menerima  direct  
arrivals dari sumber suara di atas panggung dengan tingkat kejernihan yang bagus, lalu jarak antara sumber  
dengan titik audiens terjauh (sekitar 30 meter) yang relatif  tidak terlalu jauh memungkinkan audiens untuk  
nyaris tidak menerima waktu delay dari sumber suara. Bahkan, saat dicoba untuk berkomunikasi antara orang  
dengan posisi pada titik terjauh audiens dengan orang lainnya pada titik terjauh panggung, komunikasi pun  
terdengar jelas dan jernih, bahkan terdengar sedikit echo (gema).

Gedung Dago Tea House berlokasi di wilayah yang cukup jauh dari keramaian luar, sehingga gedung ini bebas  
dari kebisingan lalu lintas umum maupun kebisingan pemukiman dan industri.  Sumber keramaian terdekat  
yang berpotensi menimbulkan bising hanyalah tempat parkir yang tepat berada di samping gedung (gedung  
tidak memiliki lorong panjang atau  lobby yang memisahkan tempat parkir dari gedung) . Namun,  noise dari 
tempat parkir ini nyaris tidak terdengar dari dalam, karena pintu-pintu samping gedung yang berat dan dilapisi  
dengan bahan semacam karpet tebal dengan tambahan kain gorden hitam tebal sehingga noise dari luar hanya 
akan terdengar apabila pintu dibuka lebar-lebar dalam waktu yang cukup lama. Apabila pintu ditutup rapat-
rapat, tidak ada noise yang terdengar dari luar. Begitu pula dari sisi luar, suara yang berasal dari dalam relatif  
tidak terdengar (kecuali bila sumber suara menggunakan amplifi kasi yang berlebihan yang menyebabkan suara  
bocor ke luar).

Penilaian mengenai kejelasan dan kejernihan suara yang diterima untuk tiap kelas frekuensi (frekuensi tinggi,  
sedang, dan rendah) saya nilai dengan cara mendengarkan suara-suara orang yang berinteraksi di dalam gedung  
maupun suara dari perangkat  handphone.  Hasilnya, suara-suara yang diterima terdengar dengan cukup jelas,  
jernih, dan berada pada level yang dapat diterima oleh telinga.



IV. Analisis Kualitatif Akustik Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat  
(Dago Tea House)

IV. 1 Layout Gedung

IV. 2 Analisis Material Permukaan Gedung dan Keterkaitannya dengan Parameter-parameter Akustik

IV. 2. 1 Karakteristik Permukaan Samping (Dinding) Gedung

Seluruh permukaan  samping (dinding)  gedung  Dago Tea House  
pada area selain stage terbuat dari kayu yang berbentuk bilah-bilah  
kayu yang menyebabkan banyaknya rongga antar bilah dan pada  
rongga-rongga tersebut terdapat bahan sejenis karpet yang terasa  
lunak saat dipegang. Kayu-kayu ini berfungsi sebagai  diffuser  dan 
karpet  di  dalamnya  berfungsi  sebagai  absorber sehingga  dapat 
disimpulkan bahwa seluruh permukaan samping gedung Dago Tea  
House memiliki fungsi ganda sebagai  diffuser  sekaligus  absorber 
suara.  Diffuser  berfungsi untuk menyebarkan suara ke segala arah  
agar tercipta kesan liveness pada telinga pendengar dan agar setiap  
titik  pada  posisi  audiens  dapat  ter- cover oleh  sumber  suara. 
Absorber pada dinding berfungsi untuk menyerap suara-suara yang  
tidak terdifusikan oleh bilah-bilah kayu agar tidak bocor ke daerah  
luar gedung, sehingga suara seolah-olah diinsulasi oleh  absorber 
berbahan karpet tersebut.

IV. 2. 2 Karakteristik Permukaan Langit-langit Gedung
Langit-langit  gedung  Dago Tea House memiliki  bentuk geometris 
yang  unik,  terbuat  dari  gypsum  dan  terdiri  dari  bidang-bidang 
miring  membentuk  sudut-sudut  tertentu  yang  berfungsi  sebagai  
reflector.  Reflector merupakan  bidang  pemantul  suara  yang  
berfungsi untuk memperkuat suara pantul  dari  sumber suara agar  
sampai  ke  audiens  dan  menciptakan  kesan  fullness maupun 
liveness,  juga untuk menghindari  dead room. Setiap bidang miring 
yang  dibentuk  oleh  langit-langit  gedung  memiliki  kemiringan  
tertentu, semakin menjauhi sumber suara, sudut yang dibentuknya  
terhadap bidang horizontal semakin besar. Kemiringan ini berfungsi  
untuk meng-cover seluruh daerah audiens agar menerima kekuatan  
pantulan  yang  sama  namun  juga  sekaligus  menghindari  adanya  

gedung Dago Tea House

diffuser kayu pada sekeliling dinding audiens

langit-langit audiens



back reflections (pantulan suara oleh dinding bagian belakang).

IV. 2. 3 Karakteristik Permukaan Lantai Gedung
Lantai gedung  Dago Tea House layaknya lantai-lantai pada ruangan standar, yaitu terbuat dari keramik biasa  
dengan densitas tinggi,  yang dicirikan dari  kerasnya permukaan lantai  saat diinjak oleh sepatu. Permukaan  
keramik  ini  membuat  lantai  berfungsi  sebagai  reflector saja,  tanpa  disertai  fungsi  absorber.  Hal  ini  dapat 
mengakibatkan terjadinya noise yang tidak diinginkan, terutama noise yang tercipta akibat langkah kaki audiens  
saat berjalan menuju kursi ataupun saat audiens iseng menginjak-injakkan kaki ke lantai.  Suara-suara tidak  
diinginkan yang tercipta dari interaksi audiens dengan lantai ini juga akan dipantulkan ke segala arah oleh  
diffuser  yang ada di sekeliling gedung sehingga  noise  yang cukup mengganggu pun tercipta. Namun, karena  
posisi  audiens berada lebih tinggi daripada posisi  panggung, suara  direct arrivals dari sumber suara di atas 
panggung tidak akan sampai ke permukaan lantai sehingga relatif tidak ada  noise yang berasal dari interaksi  
sumber suara terhadap permukaan lantai gedung.

IV. 2. 4 Karakteristik Permukaan Material-material yang Terdapat di Dalam Gedung
Selain  permukaan  dinding,  langit-langit,  dan  lantai,  banyak  
diantaranya material-material gedung yang terutama berfungsi  
sebagai  absorber maupun  diffuser,  seperti  kursi-kursi  yang 
berjumlah sekitar 600 buah dan panel-panel di samping bawah  
stage yang berfungsi sebagai tempat dekorasi dan layar infokus.

Kursi,  yang  merupakan  material  yang  mendominasi  area  
audiens,  pada  bagian  punggung dan  bawahnya  dilapisi  oleh  
kain  tebal  lunak  berwarna  merah  yang  berfungsi  sebagai  
absorber,  lalu  bagian  rangka  dan  tangan  terbuat  dari  kayu  
dengan permukaan yang kasar, yang berfungsi sebagai diffuser. 
Panel-panel  yang berada di samping stage,  pelapis  sisi  pintu,  
dan seluruh material lain yang berada di dalam gedung dilapisi  
oleh bahan sejenis karpet yang berfungsi sebagai  diffuser.  Ini 
berfungsi untuk mengurangi pantulan-pantulan suara yang tidak  
diinginkan,  juga  berfungsi  sebagai  peredam suara  agar  tidak  
ada suara yang bocor ke luar.

IV. 2. 5 Karakteristik Permukaan pada Wilayah Stage

Di  stage, lantai-lantainya terbuat dari kayu dengan densitas rendah, yang dicirikan dengan bunyi khas kayu  
berongga saat kaki menginjakkan lantai. Kayu-kayu ini berfungsi sebagai pendukung suasana permainan aktor  
dan  aktris  di  panggung  saat  gedung  dipergunakan  untuk  pertunjukkan  teater.  Namun,  secara  akustik,  
karakteristik kayu berongga pada lantai berfungsi sebagai  absorber,  dan karakteristik kayu yang permukannya  
kasar ini juga berfungsi sebagai diffuser sehingga sumber suara yang berada di atas stage dapat mendengarkan  
suara / permainannya sendiri dengan jelas, dengan demikian fungsi blend maupun ensemble, atau disebut juga 
keterpaduan suara, dapat terpenuhi dengan baik diantara sumber-sumber suara / pemainnya sendiri.

layout stage bilik pembatas stage dengan backstage

kursi audiens



Pada langit-langit  stage  terdapat  berbagai  macam lampu 
untuk  keperluan  pertunjukkan,  sehingga  ukuran  langit-
langitnya relatif tinggi (sekitar 5 – 6 meter). Ukuran langit-
langit yang tinggi ini sekaligus meminimalisasi pantulan-
pantulan suara yang tidak diinginkan di sekitar stage.

Pada sisi-sisi samping (side stage), terdapat bilik-bilik yang  
memisahkan stage dengan backstage yang dilapisi dengan 
bahan sejenis karpet tebal yang berfungsi sebagai penutup  
backstage sekaligus  sebagai  absorber agar  suara  dari 
backstage tidak bocor ke stage, dan sebaliknya.

IV. 2. 6 Karakteristik Backstage
Seperti layaknya gedung teater, backstage pada gedung Dago Tea House ini terletak di samping stage, bukan di 

belakang.  Pada  ruangan  backstage ini,  seluruh 
permukaan dindingnya dilapisi oleh bahan sejenis  
karpet, yang berfungsi sebagai absorber agar suara 
tidak bocor ke luar dan juga agar suara dari stage 
tidak memantul ke dinding  backstage.  Stage  dan 
backstage tidak  dipisahkan  oleh  dinding  atau  
tembok, tapi hanya dipisahkan oleh bilik (seperti  
yang sudah dijelaskan di bagian  side stage), oleh 
karena itu pelapisan dinding backstage oleh karpet 
menjadi  sangat  penting  agar  tidak  menciptakan  
dengung  yang  berlebihan  di  daerah  stage.  Sisi 
lantai  backstage terbuat  dari  keramik  saja  dan 
tidak dilapisi  oleh kain maupun karpet.  Keramik  
ini  dapat  berfungsi  sebagai  reflektor agar  daerah 
backstage tidak  seluruhnya  menyerap  suara,  
karena  apabila  dalam  sebuah  ruangan  hanya  
terdiri  dari  absorber saja, maka ruangan tersebut  
akan menjadi sebuah dead room dan hal ini tentu 
saja  tidak  diinginkan  oleh  pemain  teater  karena  
sebuah  dead  room  dapat  berdampak  negatif  
terhadap  psikologis  pemain.  Namun,  apabila  

lantai keramik ini tidak di- treatment dengan benar seperti bila pemain teater menghentak-hentakkan kakinya  
secara sembarangan di backstage, maka justru akan ada noise yang mengganggu.

IV. 2. 7. Analisis Koefisien Absorpsi Material Permukaan Gedung dan Keterkaitannya dengan Parameter  
Akustik
Dari tabel koefisien absorpsi material permukaan gedung di setiap frekuensi, didapat data sebagai berikut:

ruang backstage

langit-langit stage



Dari  tabel  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya  koefi sien  absorpsi  bahan  tidak  selalu  proporsional  
dengan frekuensi  suara  yang datang ke bahan-bahan tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan agar  suara-suara pada  
frekuensi tertentu dapat sedikit diredam atau diamplifi kasikan, tergantung dari respons frekuensi ruang pada  
setiap titik di gedung Dago Tea House.

tabel koefisien absorpsi beberapa material. Sumber: http://www.sae.edu/reference_material/pages/Coefficient%20Chart.htm

Floor Materials
Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

Marmer or glazed tile 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
Wood flooring on joists 0.15 0.11 0.1 0.07 0.06 0.07

Seating Materials
Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

Benches (cushioned seats and backs, fully occupied) 0.5 0.64 0.76 0.86 0.86 0.76
Reflective Wall Materials

Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
Plywood (10mm(3/8'') paneling, airspace, light bracing) 0.28 0.22 0.17 0.09 0.1 0.11

Absortive Wall Materials
Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

Drapery (14 oz/yd2, 476 g/m2, flat against wall) 0.05 0.07 0.13 0.22 0.32 0.35
Carpet 0.01 0.02 0.06 0.15 0.25 0.45

Ceiling Materials
Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

Plaster (gypsum or lime, on masonary) 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05

http://www.sae.edu/reference_material/pages/Coefficient%20Chart.htm


V. Kesimpulan

Secara keseluruhan, akustik ruang gedung Dago Tea House merupakan gabungan dari perpaduan fenomena-
fenomena akustik yaitu diantaranya adalah fenomena absorpsi, difusi, dan refl eksi yang cukup seimbang, yang  
masing-masing  ditandai  dengan  adanya  komponen-komponen  dan  bahan-bahan  absorber,  diffuser,  dan 
reflector dengan komposisi yang cukup merata pada seluruh gedung.

Adanya gabungan bahan-bahan tersebut di atas sebenarnya memang sesuai dengan perancangan dan fungsi  
dari akustik gedung ini sendiri, yang tidak lain dirancang untuk mengoptimalkan performa dari berbagai macam  
pertunjukkan seperti teater, tari, puisi, konser, drama, maupun pertunjukkan musik komersil lainnya. Parameter-
parameter akustik yang ada dan telah dioptimalkan pada gedung ini senantiasa mendukung keberadaan dari  
bermacam parameter akustik yang terkait dengan performansi seperti waktu dengung ( reverberation time) yang 
terbentuk di dalam gedung akibat keberadaan  reflector  dan  diffuser,  intimacy yang terbentuk akibat adanya 
direct arrivals yang merata dari sumber menuju pendengar, kehangatan ( warmth) yang terbentuk akibat adanya  
diffuser  dan  reflector yang dapat menahan frekuensi rendah untuk cukup lama bertahan di  dalam gedung,  
kejelasan (clarity) suara yang dihasilkan akibat kesesuaian waktu dengung, dan kesesuaian parameter-parameter  
akustik lainnya yang dapat dirasakan keberadaannya melalui kondisi geometris maupun bahan-bahan pelapis  
dan pembentuk permukaan gedung. Dengan terpenuhinya syarat-syarat akustik ruang yang baik pada gedung  
Dago Tea House ini, maka gedung ini layak dan sesuai untuk dipergunakan sebagai gedung pertunjukkan musik  
maupun teater.
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