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A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

 

Penelitian ini saya lakukan untuk memenuhi Ujian Tengah Semester dan merupakan 
syarat kelulusan kuliah Akustik TF- 3204.  Pada kesempatan kali ini saya menganalisis 
keadaan dan fenomena- fenomena akustika yang terjadi pada Cihampelas Walk XXI 

Lounge. Kenapa saya memilih tempat ini? Karena menurut saya tempat ini sangat 
menarik. Sekilas tempat ini hanyalah seperti café- café biasa. Tetapi apabila kita telaah 

lebih jauh, kita akan menyadari bahwa lounge yang dilengkapi sebuah stage ini, terletak 
di dalam jajaran studio- studio bioskop. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pengaturan 
akustik di dalam ruangan ini, agar suara performance band, musik, ataupun kegiatan- 

kegiatan lainnya yang menghasilkan intensitas suara besar, tidak mengganggu pemutaran 
film dalam bioskop? Hal itulah yang menarik perhatian saya untuk menelitinya.  

 

B. TOPIK PERMASALAHAN 

 

Masalah yang saya tinjau disini adalah semua karakteristik akustik ruangan. Mulai dari 
liveness, intimacy, fullness and clarity,warmth and brilliance, blend and ensemble,dan 

tenture. (http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-
desain-akustika-ruangan/) 
 

C. TEORI DASAR 

 

Reverberation Time : arti harafiahnya adalah waktu dengung, secara obyektif, waktu 
dengung ini ditinjau pada saat frekuensi 500Hz dan merupakan seberapa lama energy 
suara dapat bertahan didalam suatu ruang akustik. Pandangan subyektifnya adalah 

terpengaruh pada liveness, maksudnya, diambil dari analogi music live yang terletak pada 
areal terbuka dan pada saat itu pula suara apapun yang kita dengar di depan stage atau 

lebih jauh, akan terdengar melebar, kadang terdengar lama, mungkin juga terdengar cepat 
habis suaranya. Gejala suara cepat habis atau death ini, menunjukkan rendahnya waktu 
dengung sebagai mana pengkondisian suara yang digunakan pada ruangan yang 

dipergunakan untuk penggunaan speech sedangkan untuk music, waktu dengungnya 
sedikit lebih lama, sehingga terdapat suatu efek menyelimuti dari lagu yang  

 
Diffusion: adalah suatu parameter yang menunjukkan keseragaman dari daya suara yang 
diterima oleh pendengar atau pengamat, dari sebuah sumber suara yang diletakkan di 

dalam ruang akustik tersebut. Artinya, setiap suara yang dikeluarkan oleh sumber suara 
dipantulkan secara difus oleh permukaan interior didalam ruang sehingga seolah-olah 

musik memenuhi ruangan tersebut(dalam penilaian subyektifnya).  
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Definition : ‘merupakan kemampuan pendengar untuk mendengarkan suara dari 
masing-masing instrumen dari musik pada saat transien sehingga dapat terjadi variasi 

spectrum. Definition juga merupakan penentuan kejelasan pembicaraan dalam suatu 
ruang dengan membandingkan energi suara yang termanfaatkan dengan energy total 

dalam ruang D50 merupakan rasio antara energi yang diterima pada 50 ms pertama 
dengan total energi yang diterima. Durasi 50 ms disebut juga batas kejelasan speech 
yang dapat diterima. Semakin besar nilai D50 maka semakin baik pula tingkat kejelasan 

pembicaraan, karena semakin banyak energi suara yang termanfaatkan dalam waktu 50 
ms’ 

  
Clarity: „Clarity diukur dengan membandingkan antaraenergi suara yang termanfaatkan 
(yang datang sekitar0.05 – 0.08 detik pertama setelah suara langsung)dengan suara 

pantulan yang datang setelahnya, dengan mengacu pada asumsi bahwa suara yang 
ditangkap pendengar dalam percakapan adalah antara 50-80 ms dan suara yang datang 

sesudahnya dianggap suara yang merusak. Semakin tinggi nilai C50, maka semakin 
pendek waktu dengung, demikian pula sebaliknya. Tingkat kejelasan pembicaraan akan 
bernilai baik jika C50 lebih kecil atau sama dengan -2 dB. C80 merupakan rasio dalam 

dB antara energi yang diterima pada 80 ms pertama dari signal yang diterima dan 
energy yang diterima sesudahnya. Batas ini ditujukan untuk kejelasan pada musik. Nilai 

C80 adalah nilai parameter yang terukur lebih dari 80 ms, semakin tinggi nilai C80 
maka suara akan semakin tidak bagus.’(*) secara subyektifnya adalah kemurnian suara 
yang dihasilkan sumber suara. 

  
External Noise: adalah suara bising yang mempengaruhi kualitas suara yang ada di 

dalam ruang control yang telah teratur akustiknya, dari penilaian ini dapat dilihat apakah 
kendaraan atau ruang yang ditinjau sudah memiliki tingkat kekedapan yang baik atau 
belum. 

  
Warmth: secara langsung arti warmth adalah kehangatan. ‘Apabila waktu dengung 

ruangan pada frekuensi-frekuensi rendah lebih besar daripada frekuensi mid-high, maka 
ruangan akan lebih terasa hangat (warmth). Waktu dengung yang lebih tinggi di daerah 
frekuensi rendah biasanya lebih disarankan untuk ruangan yang digunakan untuk 

kegiatan bermusik. Untuk ruangan yang digunakan untuk aktifitas speech, lebih 
disarankan waktu dengung yang flat untuk frekuensi rendah-mid-tinggi.’ 

 
Intimacy: ‘Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara yang 
dibunyikan dalam ruangan tersebut. Secara objektif, kriteria ini berkaitan dengan waktu 

tunda (beda waktu) datangnya suara langsung dengan suara pantulan awal yang datang 
ke suatu posisi pendengar dalam ruangan. Makin pendek waktu tunda ini, makin intim 

medan suara didengar oleh pendengar. Beberapa penelitian menunjukkan harga waktu 
tunda yang disarankan adalah antara 15 – 35 ms.’. Secara subyektifnya, intimacy 
menunjukkan tersampaikannya feel yang ingin disampaikan oleh setiap instrumen atau 

sumber suara dialam ruang. 
  

Direct Arrival: menunjukkan arah sumber suara yang terdeteksi oleh indra penglihatan, 
atau setidaknya, hasil pengamatan dari arah sumber suara yang didengar(apakah suara 



seolah didengar dari belakang, atau justru memang suaranya dominan di suatu sisi yang 
tidak menghadap langsung dari keadaan badan kita, (contoh: untuk ruang seminar sudah 

tentu arah dating sumber harus dari depan, bukan dari belakang)  
 

D. METODE PENGAMATAN 

 

Pengamatan ini saya lakukan dengan menggunakan indera pendengar saya dan sedikit 

bantuan software audacity. Pada pengamatan ini, tidak menggunakan alat ukur apapun. 
Pengambilan data dilakukan dengan mendatangi langsung tempat tersebut, dan 

melakukan pengamatan terhadap ruangan tersebut, suara pada beberapa titik sample, dan 
perekaman sample suara dalam ruangan tersebut.  
 

E. PENGAMATAN CIWALK XXI LOUNGE 

 

Tempat yang diplih adalah Ciwalk XXI Lounge. Tempat menarik karena beberapa hal. 
Tempat ini adalah sebuah café yang terletak di lantai 3 Cihampelas Walk dan didalamnya 
terdapat stage untuk performance band, penyanyi, pemutaran video musik, atau screening 

film- film indie. Tempat ini terletak di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh studio- 
studio bioskop XXI. Untuk itu ruangan ini didesain khusus sehingga semua performance 

band dan semua kegiatan lainnya yang dilakukan didalam café tersebut tidak 
mengganggu kenyamanan penonton bioskop dalam menikmati film.  
 

 
Gambaran sederhana Ciwalk XXI Lounge 

 



 
Foto dari sudut kiri 

 
Foto dari sudut kanan 

 
 

Apabila diperhatikan, ruangan café ini disusun dar berbagai material bangunan. Material- 
material tersebut bisa diliat di table berikut: 
 

Nama Bagian Material Bangunan 

Lantai Lantai batu dengan permukaan yang tidak 
halus. 

Tembok Beton dilapisi beludru dan kayu 



Jendela Jendela kaca yang tidak bisa dibuka 

Pilar Beton dilapisi beludru 

Difusor Kayu 

Langit- langit Beton dan dilapisi beludru 

 

 
Lantai batu yang tidak halus 

 
 

 
Tembok berlapis beludru bahan karpet 



 
Jendela kaca 

 

 
Difusor dari kayu 



 
Pilar beton dilapisi beludru karpet 

 

 
Langit- langit beton berlapis beludru karpet 

 

 



Untuk desain panggungnya sendiri telah dirancang sedemikian hingga sehingga suara 
yang dihasilkan cukup nyaman untuk didengarkan pengunjung café dan tidak 

mengganggu kegiatan di luar café. Untuk active speaker digunakan 4 buah speaker yang 
mengarah ke penonton, dan 4 buah speaker untuk monitor. Yang menarik disini adalah 

bagian drum set. Suara drum diredam dengan menggunakan barier sehingga suara yang 
dihasilkan bisa nyaman ditelinga para penonton.  
 

 
Set panggung 

 

 
Barier pada drum set 

 
 

 

 

 



F. ANALISIS OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF 

 

Penilaian Semi Objektif 

 

Sebelum menjelaskan secara objektif, saya akan menjelaskan tentang penelitian ini. 
Penelitian ini saya (dan beberapa teman saya yang melakukan percobaan di C iwalk XXI 
Lounge) lakukan tanpa menggunakan alat ukur akustik. Hal ini disebabkan oleh 

terbatasnya jumlah alat pengukur akustik yang ada di program studi Teknik Fisika ITB, 
dan alat- alat itu lebih diproritaskan untuk praktikum para mahasiswa yang ada. Jad i kami 

tidak bisa meminjam alat- alat tersebut. 
 
Meskipun demikian, saya dan teman- teman memutuskan untuk melakukan analisis data 

dengan merekam suara di titik yang kami anggap memiliki suara paling nyaman ditelinga 
kami. Kemudian hasil rekaman tersebut kami masukkan kedalam sebuah software 

(audacity) sehingga kami mendapat bentuk gelombang di dalam ruangan tersebut.  
 
Satu lagi yang perlu saya sampaikan, pada waktu saya melakukan pengukuran ini, tidak 

ada performance langsung. Hanya pemutaran video- video musik saja. Tetapi saya juga 
pernah melihat langsung sebuah penampilan panggung di lounge ini. Jadi saya 

mengetahui keadaan ruangan ini ketika ada performance langsung di atas panggung.  
 
Saya juga pernah menghadiri sebuah talkshow di lounge ini. Ganesha Film Festival 2010 

pernah mengadakan talkshow tentang perfilman indie di loung ini. Dari pengalaman 
tersebut saya juga mengetahui kapasitas ruangan ini sebagai sebuah tempat untuk 

talkshow. Bagaimana output suara pembicara, kejelasan suara pembicara, dan lain lain, 
sudah pernah saya nilai walaupun secara subjektif saja.  
 

Bentuk gelombang yang kami dapatkan cenderung setabil. Walaupun ada noise- noise 
yang membentuk gelombang impulse, tetapi secara keseluruhan bentuk gelombangnya 

setabil. Berikut gambar gelombangnya: 
 
 

 
Sinyal acak dengan shift time 5 menit 



 
 

 
Sinyal biasa dengan shift time 1 detik 

 

Bentuk gelombang yang seperti gambar diatas bisa terjadi karena tata akustik ruangan ini. 
Bahan- bahan atau material bangunan yang dilapisi bahan isolator mengurangi gema dan 
pantulan suara yang ditakutkan bisa mengganggu. Dari bentuk gelombang yang setabil 

diatas bisa disimpulkan bahwa, suara yang dikeluarkan oleh sumber suara dan ditangkap 
oleh pendengar memilik intensitas yang setabil. Seperti yang diketahui, pengaturan mixer 

untuk alat- alat musik yang menggunakan loud speaker dan peredaman suara hentakan 
drum bisa berpadu dengan harmonis. Suara dari panggung bisa dinikmati oleh semua 
pengunjung lounge tetapi tidak mengganggu kegiatan diluar lounge.  

 
Letak lounge ini yang dikelilingi studio bioskop menuntut agar akustik ruangan ini bisa 

diandalkan dan tidak boleh mengganggu studio- studio bioskop disekelilingnya 
khususnya, dan seluruh kegiatan yang ada di mall umumnya.  
 

Tidak bisa dipungkiri, sound system yang digunakan memiliki kualitas yang bagus. 
Suara- suara yang dihasilkan (pemutaran video ataupun nonton bareng TV kabel) bisa 

digolongkan jernih dan nyaman untuk didengarkan. Jadi bisa disimpulkan, perpaduan 
antara tata akustik yang baik dan sound system yang baik akan menghasilkan tingkat 
kenyamanan secara akustik yang baik juga.  

 
Penilaian Semi Subjektif 

 

Berikut adalah penilaian saya secara subjektif dari keadaan akustik di Ciwalk XXI 
Lounge berdasarkan parameter Kriteria Akustik dalam Desain Akustik Ruangan: 

(http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-
akustika-ruangan/) 

 

Liveness : menurut pendapat saya, criteria liveness di ruangan ini sudah cukup. Sebagai 
tempat multifungsi (makan, ngobrol, show, dll), saya merasa nyaman di dalamnya. 

Walaupun saya tidak mempunyai data reverberation time dari tempat ini (penelitian 
dilakukan tanpa alat) tetapi saya bisa merasakan bahwa tempat ini mampu membuat saya 

nyaman. 
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Intimacy : pendapat saya intimacy diruangan ini kurang baik. Hal ini dikarenakan saya 
kurang merasakan keintiman suara yang saya dengar ketika suara bercampur aduk. 

Artinya, saya hanya merasa suara yang saya dengar intim ketika hanya satu suara yang 
berbunyi (obrolan saya denga teman saya saja atau suara musik dari panggung saja). 

 

Fullness and Clarity :  menurut saya ruangan ini memiliki perbandingan energi suara 
langsung yang lebih besar dari pada energi suara pantul. Hal ini saya tinjau dengan 

melihat material bangunan yang ada di ruangan ini. Hampir semua permukaan dinding 
dan langit- langit dilapisi oleh bahan beludru karpet. Bisa dipastikan hal ini akan 

mengurangi energi pantul dari sumber- sumber suara yang ada. 
 

Warmth and Brilliance :  aspek warmth pada lounge ini juga bagus menurut saya. 

Karena menurut saya suara bas dari panggung lebih lama memiliki waktu dengung 
sedikit lebih lama dibandingkan suara treble-nya. Dan ketika saya dan beberapa orang 

teman saya bercakap- cakap ditengah acara dipanggung (bersamaan dengan suara dari 
panggung), saya masih bisa mendengarkan suara teman saya dengan cukup jelas 
walaupun faktor gangguan dari suara diatas panggung tidak bisa dikesampingkan.  

 

Blend and Ensemble : secara garis besar saya merasa nyaman dengan keadaan akustik di 

tempat ini.Suara dari panggung terasa nyaman untuk didengar dimanapun saya memilih 
meja. Menurut pendapat saya, selain peran besar dari sound system yang ada, desain 
ruangan yang ada juga sangat mendukung. Tembok berlapis beludru dan difusor 

mengurangi pantulan suara. Langit- langit yang didesain sedemikian rupa membuat level 
suara disetiap titik di area meja pengunjung mendekati sama, sehingga saya merasa 

nyaman mendengar musik dari manapun saya duduk. Walaupun ruangan ini tidak terlalu 
luas, tetapi suara drum tidak terlalu berlebihan dan tidak mengganggu saya ketika 
mendengar musik. Hal ini disebabkan pemasangan barier pada drum sehingga suara bia 

menyatu (nge-blend) dengan cukup harmonis ditelinga saya.  
 

Texture : sebenarnya saya kesulitan mengukur karakteristik yang satu ini. Hal ini 
disebabkan saya tidak menggunakan alat ukur apapun, sehingga saya tidak bisa 
membedakan mana suara langsung dan mana suara pantul pada saat pertama mendengar 

(< 60ms). 
 

G. KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan pengamatan langsung dan berusaha menganalisis, saya berkesimpulan 

bahwa akustik di ruangan ini cukup bagus. Hal ini saya buktikan secara langsung dengan 
mendatangi tempat tersebut. Semua penataan akustik mulai dari pemasangan bahan- 

bahan isolator akustik, barier pada drum set, dan difusor, dapat dirasakan manfaatnya. 
Saya secara subjektif, merasa nyaman dengan akustik diruangan ini.  
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