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Latar Belakang 

Pada kesempatan kali  ini,  mata kul iah TF 3204 jurusan Teknik Fisika ITB 

mengadakan UTS untuk memperluas pengetahuan secara mendalam tentang 

teori akustik itu sendiri  dengan terjun ke aplikasi  yang lebih nyata, yaitu 

membuat makalah dengan menganalisis kriter ia desain akust ik suatu ruangan,  

untuk mengetahui  seperti  apa performa suatu ruangan yang didesain 

akustiknya secara baik atau t idak dengan berbagai tujuan tertentu.   

Tempat yang saya pil ih yaitu ruangan XXI Lounge Ciwalk. Lokasi ruangan ini 

berada di Cihampelas Walk Mall  yang berada di  ja lan Cihampelas.  Secara 

khususnya,  XXI Lounge Ciwalk ini  berada diantara studio bioskop XXI dan 21.  

XXI Lounge in i sistemnya sepert i  Cafe seperti  pada umumnya, namun XXI 

Lounge in i mempunyai keunikan tersendiri  yang sangat jarang ditemukan di  

cafe-cafe la in. XXI  Lounge ini memil iki  banyak kegunaan yaitu sebagai tempat 

santai yang nyaman sambil  mendengarkan musik dengan kualitas sound yang 

bagus yang dilengkapi dengan video dengan layar yang cukup luas. Selain itu 

dapat melihat band-band indie yang tampil  di  tempat itu. Selain itu harga 

makanan yang minuman yang ditawarkan terjangkau oleh kalangan mahasiswa 

dengan kualitas ruangan yang baik.  Tempat ini dibuat  ditujukan sebagai tempat 

santai yang dekat dari  studio bioskop saat menunggu pertunjukan f i lm yang 

belum dimulai .   

Rencana sebelumnya, saya dan teman-teman memilih studio bioskop XXI Ciwalk 

dan sudah mendapat surat dari  tata usaha untuk mengadakan penelit ian di 

tempat tersebut. Namun karena ada halangan yaitu t idak mendapat 

persetujuan dari manager setempat untuk melakukan penelit ian ini dan 

terbatasnya waktu (karena sudah malam), maka kami mencari tempat lain 

untuk mengambil data dengan lokasi yang dekat dari  XXI Lounge tersebut dan 

dengan kualitas yang bagus. Oleh karena itu saya dan teman-teman 

menentukan dan memilih XXI Lounge sebagai objek penel it ian kal i  ini .      
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Topik Permasalahan  

Untuk menganalis is akustika dari ruangan tersebut diperlukan suatu 

pembatasan masalah atau parameter agar lebih mudah dalam melihat keadaan 

akustik ruangan tersebut serta dapat mengidentif ikasi karakteristik ruangan 

tersebut. Dalam hal ini,  saya membatasi  masalahnya seperti  pada kuliah akustik 

yang telah diberikan dan dijelaskan oleh Bapak Joko Sarwono, serta melihat  

kegunaan dari ruangan XXI Lounge ini  yaitu sebagai berikut :   

1.  Reverberation Time  

Adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suara tersebut dapat 

bertahan di ruangan tersebut. Biasa disebut dengan waktu dengung 

merupakan acuan yang banyak digunakan untuk mendesain suatu ruangan 

karena untuk menentukan tujuan dari pembuatan ruangan tersebut.   

2.  Direct Arr ival  

Seberapa lama suara dapat sampai  ke pendengar tanpa dihalangi apapun 

sebelum terjadinya suatu pantulan. Suara ini harus dapat didengar 

dengan jelas.  

3.  Warmth  

Adalah ruangan yang memiliki  waktu dengung pada frekuensi-frekuensi  

rendah lebih besar daripada frekuensi mid-high.  

4.  Intimacy  

Persepsi  seberapa intim kita mendengar suara dalam ruangan tersebut.  

Makin pendek waktu tunda antara suara langsung dengan suara pantulan 

pertama semakin int im ruangan tersebut.   

5.  Diffusion 

Adalah seberapa suara itu tersebar secara merata di dalam ruangan 

tersebut. Apakah penyebaran tersebut tersebar uniform atau tidak.  

 

Di samping itu juga terdapat problem yang biasa ter jadi di dalam suatu 

ruangan yaitu: Focusing of sound, echo (pantulan berulang dan kuat),   

resonansi,  ekternal noise (bising),  dan waktu dengung ganda. 
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Dalam hal ruangan ini,  saya menganalisa suara di dalam ruangan tersebut 

yaitu dengan mengunakan mata dan tel inga dari  suara yang dikeluarkan 

dan video yang ditampilkan oleh layar serta melihat dari  karakteristik 

ruangan tersebut. Saya t idak melihat t idak adanya problem di dalam 

ruangan tersebut.  Bisa dikatakan ruangan tersebut perfect dan 

multifungsi .  Bisa digunakan untuk bercakap-cakap secara je las walaupun 

terdapat suara music yang cukup keras, kemudian untuk para pecinta 

musik bisa mendengarkan alunan musik yang jernih yang dilengkapi  

dengan video sehingga pengunjungnya dapat dibuat kerasan di tempat 

tersebut.  Desain ruangan ini pun memiliki  karakterist ik yang sama 

dengan studio bioskop untuk menonton f i lm yang akan dipaparkan di  

bagian judgement di bawah ini .   

 

Judgement 

Berikut ini  adalah judgement saya terhadap ruangan XXI Lounge ini secara 

objektif  dengan menggunakan indera mata dan telinga berdasarkan sumber 

suara yang dikeluarkan speaker dan video cl ip konser Mariah Carey yang 

ditampilkan pada layar.  

1.  Reverberation Time 

Reverberation t ime yang diukur di tempat tersebut t idak saya ukur secara 

spesif ik namun secara subjektif  yaitu memiliki  waktu RT yang pendek.  

2.   Direct Arr ival  

Direct Arrival ini  diukur dengan mendengar suara sumber speaker yang 

didengar oleh saya.  Hasilnya adalah suara yang dikeluarkan langsung 

terdengar oleh saya, tanpa adanya suara pantulan. Clarity (kejernihan 

suara) ruangan ini pun sangat t inggi karena sesuai dengan frekuensi  

suara yang didengar oleh telinga saya.  

3.  Warmth 

Ruangan ini memiliki  keseimbangan yang baik antara treble dan bass yang 

dikeluarkan oleh speaker. Terlebih lagi sangat bagus dalam hal kual itas 

bass nya (frekuensi rendah). Ruangan ini sangat cocok untuk pertunjukan 

musik.  

4.  Intimacy 
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Ruangan ini menurut saya sangat init im karena tidak dapat dibedakan 

antara suara pantulan pertama dengan suara asli  yang dikeluarkan. Selain 

itu ruangan ini memiliki  RT yang pendek sehingga ruangan ini memiliki  

keintiman yang tinggi.  

 

5.  Difussion  

Suara di dalam ruangan ini tersebar merata kecuali  di  dekat diffuser 

karena diffuser mengurangi intensitas suara di ruangan tersebut. 

Sehingga pengunjung di ruangan ini menikmati alunan music dimanapun 

mereka berada.  

 

Analisis  

XXI Lounge merupakan tempat yang sangat 

cocok untuk pecinta musik dengan sura jernih 

dan gambar yang jelas. Serta untuk tempat 

mengobrol sambil  menunggu pertunjukan f i lm 

yang belum dimulai .  Oleh karena itu, ruangan 

ini di  desain sedemikian sehingga dapat 

menciptakan kenyamanan bagi  para 

pengunjungnya dengan harga yang terjangkau 

pula.  

Ruangan ini memil iki  volume yang cukup luas, 

dapat menampung orang kira-kira 150 orang. Ruangan ini memiliki  panggung 

kecil  dengan fasil itas alat musik band yang dibelakangnya terdapat layar besar. 

Di samping layar tersebut terdapat dua buah speaker sebagai sumber. Di  

samping kiri  ujung ruangan tersebut terdapat t iga buah difusser dan bentuk 

langit- langit  agak menjorok ke dalam.   

1.  Reverberation Time  

Waktu dengung di ruangan ini sangat kecil  karena material  penyusun 

ruangan ini ditujukan untuk menyerap suara (absorber) yang berada di 

ruangan ini ,  sehingga suaranya t idak dapat terdengar sampai keluar dan 

tidak mengganggu keadaan luar ruangan ini.  Ruangan ini seperti  hal nya 

studio bioskop. Karakteristik yang melingkupi dinding-dindingnya sama 
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seperti  pada ruangan studio bioskop yaitu kain dengan bulu (beludru) 

sehingga dapat menyerap suara dengan baik.  

2.  Direct Arr ival  

  

Karena ruangan ini  disusun dari  materialisasi  yang bersifat menyerap 

suara maka suara yang ada di ruangan ini hanyalah suara langsung, t idak 

ada suara pantulan. Biasanya ruangan ini disebut sebagai ruangan 

anechoic. Sehingga ruangan ini memil iki  kualitas suara yang t inggi dan 

kejernihan (clar ity)  yang t inggi pula.  Ruangan ini memiliki  absorber 

seperti  glasswool dan mineralwool.  

 

3.  Warmth  

Waktu dengung pada ruangan ini lebih besar pada frekuensi rendah 

daripada frekuensi mid-high. Hal ini  sangat berkaitan dengan tujuan 

pendesainan ruangan ini yaitu untuk kegiatan bermusik. Sehingga 

pengunjung lebih merasakan feel dari  musik yang dikeluarkan.  

 

4.   Intimacy  
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Ruangan ini memiliki  waktu tunda yang sangat kecil  sehingga t idak dapat 

dibedakan antara suara pantulan pertama dengan suara langsung. 

Sehingga kualitas suara di ruangan tersebut sangat t inggi  karena hanya 

ada suara langsung, akibat dari  materi penyusun ruangan tersebut 

(absorber).  

 

5.  Difussion  

  

Ruangan ini memiliki  t iga buah difusser yang digunakan untuk 

menyebarkan suara di dalam ruangan tersebut. Sehingga pengunjung 

merasakan  dan mendengarkan suara yang uniform dimanapun mereka 

berada. Namun difusser ini  memil iki  kelemahan yaitu mengurangi  

intensitas suaranya di dekat difusser tersebut. Sehingga suara di depan 

difusser tersebut paling rendah intensitasnya dibandingkan di tempat 

lain di ruangan tersebut. Ruangan ini pun memiliki  reflector yang berada 

di langit- langit  untuk memantulkan suara ke bawah.  
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Kesimpulan 

XXI Lounge ini memiliki  karakteristik yang sangat bagus untuk tempat 

kegiatan bermusik karena memang didesain seperti  itu seperti  dilengkapi 

dengan diffuser serta absorber yang menenntukan karakteristi  tersebut.   

Analis is subjektif  saya, bahwa ruangan ini t idak memil iki  problemsama 

sekali  t idak adanya resonansi (kecuali  kamar mandi) ,  waktu dengung 

ganda,  echo, unfocusing of sound, dan bising dari luar.  

 

Sumber 

http://jokosarwono.wordpress.com/akustikaruangan  


