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Kondisi akustik ruangan 9231 GKU Timur ITB 

1. Latar Belakang 
Ruangan kuliah adalah  salah  satu  fasilitas 
yang  sangat  penting  dalam  kegiatan 
perkuliahan. Ketersampaian materi kuliah 
tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ruang 
kuliah.  Adakalanya  mahasiswa  menjadi 
tidak  fokus  karena  kondisi  ruangan  yang 
tidak  nyaman  seperti  ruang  kelas  yang 
panas, berisik  (baik  itu  karena  factor dari 
luar  maupun  dari  dalam),  faktor  suara 
dosen  yang  tidak  kedengaran,  dll 
(walaupun  banyak  juga  mahasiswa  yang 
tetap  tidak  fokus  (baca:tidur)  dalam 

kondisi kelas yang nyaman. 
Salah satu  factor penting yang mempengaruhi kenyamanan ruang kelas adalah kondisi akustik 
kelas.  Dengan  kondisi  akustik  yang  baik,  ketersampaian  materi  akan  baik  walaupun  tanpa 
menggunakan pengeras suara. Sebaliknya, jika kondisi akustik jelek maka ketersampaian materi 
berkurang. Bahkan kondisi ruang kelas kadang‐kadang terasa seperti di pasar. 
Dasar dari pemilihan ruang 9231 GKU Timur bukan karena posisinya yang sangat tinggi di lantai 
3. Karena pada dasarnya mahasiswa malas untuk naik tangga, apalagi sampai lantai 3. Ruangan  
ini dipilih  karena  ruangan  ini penulis menganggap  ruangan  ini memiliki  kondisi  akustik  cukup 
baik untuk skala ruang kuliah. 
Selain  itu, ruangan  ini  juga cukup sering dipakai untuk seminar, walaupun  itu artinya memaksa 
para peserta untuk sedikit berolahraga sebelum mengikuti seminar.  
 

2. Gambaran umum ruangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ruangan  ini berukuran ±   400 m2 dengan volume kurang 
lebih  2500 m3. Dinding dari  ruangan  ini  didominasi  oleh 
fiberglass  dengan  ketebalan  2  cm,  dan  juga  panel‐panel 
kayu. Material  ini  berfungsi  sebagai  absorber  suara  agar 
waktu dengung (reverberation time) pendek. Pada bagian 
plafon  digunakan  bahan  gypsum  dengan    konstruksi 
berundak‐undak. Material gypsum digunakan karena lebih 
tebal daripada triplek. 
Plafon  ini  dirancang  sebagai  diffuser  (penyebar)  suara. 
Sehingga diharapkan suara dari pembicara di depan dapat 
tersebar merata ke pendengar di berbagai posisi. 
Pintu ruangan ini dibuat dengan menggunakan  kayu solid 
dengan ketebalan sekitar 6 cm. penggunaan material kayu 
solid  yang  tebal  bertujuan  agar  noise  dari  luar  dapat 
teredam.  
Pada  bagian  belakang    dan  juga  bagian  samping  atas, 
pembatas yang digunakan adalah kaca yang cukup  tebal. 
Di  satu  sisi  penggunaan  kaca  ini menguntungkan,  sebab 
dapat  mencegah  noise  dari  luar.  Akan  tetapi,  kaca  ini 
bersifat reflektor, sehingga suara yang seharusnya diserap 
malah dipantulkan. Oleh karena itu, pada sisi ini dipasang 
tirai  yang  disamping  secara  estetika  enak  dilihat,  juga 
dapat meminimalisir pantulan suara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poin‐poin khusus yang akan ditinjau disini adalah: 

 
a. Direct Arrival 

Direct  Arrival  adalah  parameter  tingkat  ketersampaian 
suara  secara  langsung.  Tingkat  ketersampaian    suara 
penulis rasa cukup baik. Hal ini karena bentuk dari ruangan 
yang  memposisikan  pembicara  (dalam  kondisi  kuliah 
adalah  dosen)  sebagai  fokus.  Selain  itu,  tidak  ada 



penghalang  antara  si  pembicara  dengan  pendengar  sehingga  suara  tidak  mengalami 
degradasi yang signifikan. 
Akan  tetapi,  untuk  peserta  yang  duduk  di  barisan  belakang,  suara  pembicara  kurang 
terdengar. Hal ini disebabkan karena kurangnya reflektor. Ruangan ini hanya mengandalkan 
papan tulis sebagai reflector.  
Oleh  karena  itu, menurut  penulis  perlu  ditambahkan 
reflector pada  ruangan  ini agar  suara pembicara bisa 
sampai  ke pendengar paling belakang  tanpa bantuan 
sound system.  
 
 

b. Reverberation Time 
 

“Reverberation Time menunjukkan seberapa lama energi suara dapat bertahan di dalam 
ruangan,  yang  dihitung  dengan  cara  mengukur  waktu  peluruhan  energi  suara  dalam 
ruangan. Waktu  peluruhan  ini  dapat  diukur menggunakan  konsep  energi  tunak maupun 
energi  impulse.  RT  yang  didapatkan  berdasarkan  konsep  energi  tunak  dapat  digunakan 
untuk memberikan  gambaran  kasar, waktu  dengung  ruangan  tersebut  secara  global.  RT 
jenis  ini  dapat  dihitung  dengan  mudah,  apabila  kita  memiliki  data  Volume  dan  Luas 
permukaan serta karakteristik absorpsi setiap permukaan yang ada dalam ruangan 

“Sedangkan  RT  yang  berbasiskan  energi  impulse,  didapatkan  dengan  cara  merekam 
response ruangan terhadap sinyal impulse yang dibunyikan didalamnya. Dengan cara ini, RT 
di  setiap  titik  dalam  ruangan  dapat  diketahui  dengan  lebih  detail  bersamaan  dengan 
parameter‐parameter akustik yang lainnya..” 

(Joko Sarwono; http://jokosarwono.wordpress.com/) 
 

Dalam  pengukuran  RT  ini,  penulis memanfaatkan  fasilitas  yang  ada,  yaitu  suara  penulis 
sendiri, dan juga suara tepukan tangan. Nilai RT yang didapat cukup kecil, kurang dari 1 detik 
(tidak didapat angka pasti karena keterbatasan alat). 
Jika dilihat, ruangan ini memiliki karakteristik RT yang pendek, cenderugn mengarah ke tipe 
anechoic  chamber.    Hal  ini  disebabkan  karena  absorbser  ruangan  ini  lebih  dominan  
daripada reflektornya. 
  

c. Liveness 
Liveness  merupakan  criteria  yang  berhubungan  langsung  dengan  waktu  dengung 
(reverberation time). Untuk ruangan yang digunakan untuk konser paduan suara, simponi, 
umumnya memerlukan  ruangan  dengan  karakteristik  RT  panjang.  Berbeda  dengan  ruang 
kelas, recording sudio, yang membutuhkan ruangan dengan RT pendek.  
Ruangan  ini  tidak  masuk  kategori  live.  Hal  ini  wajar,  karena  ruangan  ini  sendiri 
diperuntukkan sebagai ruangan kelas dengan waktu dengung pendek 
 
 



 
d. Warmth 

Dalam  mengukur  warmth,  yang  dilakukan  terlebih  dahulu  adalah  mengukur 
reverberation time pada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Teorinya  jika reverberation 
time frekuensi tinggi lebih besar dibanding frekuensi rendah, maka tingkat warmthnya lebih 
kecil / buruk.  

Lagi‐lagi dikarenakan keterbatasan alat, penulis mengukur reverberation time frekuensi 
tinggi dan  rendah dengan menggunakan suara penulis. Dengan asumsi suara penulis  tidak 
fals,  disimpulkan  bahwa  reverberation  time  pada  frekuensi  tinggi  lebih  kecil  dibanding 
dengan frekuensi rendah, dan artinya tingkat warmth ruangan ini baik. 

 
e. Intimacy 

Kriteria  ini menunjukkan  persepsi  seberapa  intim  kita mendengar  suara  yang  dibunyikan 
dalam  ruangan  tersebut.  Intimacy  dipengaruhi  oleh  delay  time  antara  suara  asli  dengan 
suara pantul awal.  Semakin kecil nilai delay time, maka suara semakin intim didengar. 
Untuk  ruangan  ini,  intimacy  dianggap  cukup  baik.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena 
ruangan ini memiliki sedikit reflector, dan memiliki banyak absorbser.  
 

f. Diffusion 
Diffusion  dapat  didefinisikan  sebagai  tingkat 
penyebaran  suara.    Tingkat  penyebaran  suara 
bergantung  kepada    bahan  pendiffuse  dan 
pengaturan  diffuser  itu  sendiri.  Untuk  kasus 
ruangan  ini,  tingkat  penyebaran  suara  sudah 
cukup  baik.  Karena  pada  bagian  plafon  sudah 
menggunakan    gypsum  dengan  ketebalan 
sekitar  1  cm  (berdasarkan  penuturan  operator 
ruangan).  

 
 
 
 
KESIMPULAN 
1. Ruang 9231 merupakan ruangan yang cukup representatif untuk dijadikan sebagai ruang 

perkuliahan. Karena ruangan ini memenuhi kriteria‐kriteria ruangan kelas yang baik. 
2. Kombinasi absorbser dan diffuser sudah baik. Akan tetapi perlu dilakukan penambahan 

reflektor  agar  suara  pembicara  bisa  sampai  ke  pendengar  paling  belakang  tanpa 
pengeras suara. 
 


