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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Akustik ruang merupakan salah satu ilmu rekayasa bunyi yang mempelajari perilaku suara 

yang terkait dengan perubahan bunyi atau suara didalam suatu ruang. Jika kita berbicara 

tentang akustik ruang maka hal tersebut akan berhubungan dengan kualitas suara pada 

bangunan, penilaian kualitas suara pada suatu bangunan dapat dilakukan secara subyektif 

maupun obyektif. Penilaian subyektif dapat dilakukan berdasarkan indera pendengaran 

yang dimiliki oleh setiap orang. Tingkat penilaian tersebut akan sangat dipengaruhi oleh 

sensitivitas, referensi, serta kondisi telinga dari masing-masing pendengar ketika berada 

pada ruangan tersebut. Sehingga penilaian secara subyektif pada setiap orang akan 

memberikan hasil yang berbeda atau penilaian secara subyektif bersifat unik. Penilaian 

obyektif yaitu berdasarkan besaran-besaran yang bersifat umum, misalnya besaran tingkat 

tekanan bunyi dari sumber suara dan besaran waktu dengung. 

 

Dalam Tugas Akustik kali ini penulis mengambil studi kasus di Gedung Konferensi Asia Afrika 

atau yang dikenal sebagai Gedung Merdeka. Sehubungan dengan keputusan pemerintah 

Indonesia (1954) yang menetapkan Bandung sebagai tempat Konferensi Asia Afrika, maka 

Gedung Societeit Concordia atau sekarang lebih dikenal sebagai Gedung Merdeka terpilih 

sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Sedangkan Gedung Societeit Concordia sendiri 

dipindahkan ke Ciumbuleuit yang sekarang dikenal sebagai Concordia yang merupakan 

bagian dari Bumi Sangkuriang. Hal ini disebabkan gedung tersebut adalah gedung tempat 

pertemuan umum yang paling besar dan paling megah di Bandung saat itu. Selain itu 

lokasinya berada di tengah-tengah kota dan berdekatan dengan hotel terbaik, yaitu Hotel 

Savoy Homann dan Preanger. Hal tersebut menuntut Gedung Merdeka untuk mempunyai 

tingkat kejelasan pembicaraan yang tinggi, agar informasi yang disampaikan baik pada saat 

Konferensi Asia Afrika berlangsung dapat tersampaikan dengan baik. 

 

1.2 Tujuan 

Melakukan evaluasi akustik secara subyektif dan secara obyektif. Sehingga dapat 

mengetahui kualitas akustik pada Gedung Merdeka tersebut sehingga dapat memberikan 

masukan untuk perbaikan akustik untuk mendapatkan kriteria akustik ruang yang optimal. 

 
 



 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akustik kali ini adalah evaluasi dilakukan secara subyektif dan 

secara obyektif, namun pada evaluasi secara obyektif tidak diperkenankan untuk 

menggunkan alat ukur akustik. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada tugas akustik kali ini topik-topik yang dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi ruangan secara subyektif dan obyektif. 

2. Mengevaluasi karakteristik ruangan dengan mengetahui komponen penyusun ruangan. 

3. Evaluasi perbaikan yang dapat dilakukan. 

  



BAB II 

Dasar Teori  

 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori dasar yang berhubungan dengan evaluasi akustik 

ruang. 

2.1 Akustik Ruang 

Kondisi akustik di dalam suatu ruangan dipengaruhi oleh tingkat tekanan suara serta 

karakteristik dari material-material yang ada di dalam suatu ruangan. Kondisi ruangan 

akustik yang ideal adalah ruangan dimana suara di dalamnya dapat terdengar dengan baik 

sesuai dengan aslinya (berasal dari sumber suara) tanpa gangguan apapun, tentu saja 

dengan meminimalisir noise-noise yang ada di ruangan tersebut serta bebas dari cacat 

akustik. Jika sebuah ruangan difungsikan untuk ruang percakapan, misalnya ruang 

konferensi, ruang drama, ruang kelas dan ruang pengadilan, maka parameter akustik utama 

yang harus diperhatikan adalah tingkat kejelasan suara ucapan (speech intelligibility). 

Apabila tingkat kejelasan suara ucapan yang baik dapat dicapai, maka informasi yang 

disampaikan oleh pembicara akan sampai dengan sempurna pada pendengar. Untuk 

mencapai kondisi tersebut, hal-hal berikut harus dipertimbangkan dalam desain akustik 

ruang percakapan: 

1. Tingkat tekanan suara cukup dan merata untuk semua tempat di dalam ruangan. 

2. Waktu dengung optimal sesuai fungsi dan volume ruangan. 

3. Bebas dari cacat akustik: echo, konsentrasi suara,bayangan suara. 

4. Tingkat bising yang diperbolehkan, dari luar maupun dari dalam ruangan. 

5. Pemasangan loudspeaker jika diperlukan. 

2.2  Background Noise 

Pengukuran background noise digunakan untuk mengetahui NC dari suatu ruangan. Berikut 

ini adalah kurva untuk menentukan nilai NC seta tabel standard NC yang direkomendasikan 

untuk beberapa ruangan dengan fungsi tertentu. 



Gambar 2.1 : Grafik Noise Criteria 

 

 

 

 

NC yang ditampilkan adalah batas bising yang dapat ditoleransi apabila suatu ruangan 

digunakan untuk kegiatan tertentu dan jumlah penghuni yang bervariasi, dengan sistem 

pengkondisi termal ruangan yang bekerja dan keadaan lalu lintas normal. Pengukuran NC 

dilakukan dengan mengukur pada beberapa titik tingkat tekanan suara yang diterima tanpa 

diberi noise oleh sound generator.  

Cara menentukan NC adalah dengan membandingkan grafik tingkat tekanan suara rata-rata 

terhadap frekuensi yang didapatkan dari percobaan dengan grafik NC yang telah tersedia 

seperti gambar di atas terlampir. 

2.3 Reverberation Time (RT) atau Waktu Dengung 

Parameter akustik ruangan yang paling umum adalah Waktu Dengung (Reverberation Time 

– RT). RT seringkali dijadikan sebagai acuan awal dalam mendesain akustik suatu ruangan 

berdasarkan fungsi ruangan tersebut. RT menunjukkan seberapa lama energi suara dapat 

bertahan di dalam ruangan, yang dihitung dengan cara mengukur waktu peluruhan energi 

suara dalam ruangan selama 60 detik. 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 



Gambar 2.2 : Grafik RT berdasarkan fungsi 

ruang dan volume 

di setiap titik dalam ruangan dapat diketahui dengan lebih detail bersamaan dengan 

parameter-parameter akustik yang lainnya. 

RT pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah energi pantulan yang terjadi dalam ruangan. 

Semakin banyak energi pantulan, semakin panjang RT ruangan, dan sebaliknya. Jumlah 

energi pantulan dalam ruangan berkaitan dengan karakteristik permukaan yang menyusun 

ruangan tersebut. Ruangan yang dominan disusun oleh material permukaan yang bersifat 

memantulkan energi suara cenderung memiliki RT yang panjang, sedangkan ruangan yang 

didominasi oleh material permukaan yang bersifat menyerap energi suara akan memiliki RT 

yang pendek. Ruangan yang keseluruhan permukaan dalamnya bersifat menyerap energi 

suara (RT sangat pendek) disebut ruang anti dengung (anechoic chamber), sedangkan 

ruangan yang keseluruhan permukaan dalamnya bersifat memantulkan suara (RT sangat 

panjang) disebut ruang dengung (reverberation chamber). Ruangan-ruangan yang kita 

tempati dan gunakan sehari-hari, mulai dari ruang tidur, ruang kelas, auditorium, masjid, 

gereja dsb akan memiliki RT diantara kedua ruangan tersebut diatas, karena pada umumnya 

permukaan dalamnya disusun dari gabungan material yang menyerap dan memantulkan 

energi suara. Desain bentuk, geometri dan komposisi material penyusun dalam ruangan 

inilah yang akan menentukan RT ruangan, sekaligus kinerja akustik ruangan tersebut.   

 

 

2.4  Cacat Akustik 

1. Echo/Gema 

Suara pantulan dengan suara langsung diterima dengan beda waktu lebih dari  1/25 

Detik,tingkat tekanan suara berbeda kurang dari 10 dB.  



Gambar 2.5: Konsentrasi Suara 

 
 

Echoe disebabkan oleh permukaan datar bersifat sangat reflektif atau permukaan yang 

berbentuk  hyperbolic reflektif. Pantulan yang dihasilkan oleh permukaan tersebut 

bersifat spekular dan masih memiliki energi yang besar, sehingga (bersama dengan 

delay time yang lama) akan mengganggu suara langsung. Problem akan menjadi lebih 

parah, apabila ada permukaan reflektif sejajar di hadapannya. Permukaan reflektif 

sejajar bisa menyebabkan pantulan yang berulang-ulang (flutter echoe) dan juga 

gelombang berdiri. Flutter echoe ini bisa terjadi pada arah horisontal (akibat dinding 

sejajar) maupun arah vertikal (lantai dan langit-langit sejajar dan keduanya reflektif). 

 
 

Cara mengatasi echoe adalah dengan menggunakan bahan yang bersifat menyerap 

suara, terutama pada dinding yang sangat bersifat reflektif, permukaan dibuat tidak 

datar sehingga dapat mendifusikan suara, dan pantulan langsung kepada audiens.  

 

2. Konsentrasi Suara 

Konsentrasi suara adalah pemusatan suara oleh pantulan permukaan cekung 

 

Gambar 2.3 : Sistematika terjadi echo 

Gambar 2.4 : Flutter Echoe 



Cara penanggulannya adalah dengan permukaan cekung dilapis dengan bahan penyerap 

suara , permukaan dibuat tidak rata sehingga permukaan dapat bersifat diffuse, 

Permukaan dibuat datar/agak datar   

3. Bayangan Suara 

Bayangan suara adalah bagian ruangan yang kurang menerima suara langsung maupun 

pantulan. 

 

4. Doubled RT (Waktu dengung ganda) 

Cacat akustik seperti ini biasanya terjadi pada ruangan yang memiliki koridor terbuka 

atau ruang samping atau pada ruangan playback yang memiliki waktu dengung yang 

cukup panjang. 

2.5  Bising  

Bising adalah suara yang tidak diinginkan (noise). Contoh baku mutu 

kebisingan yang diperbolehkan pada suatu ruangan berdasarkan fungsinya.  

Z O N A 

Tingkat kebisingan dBA 

Max yang 

dianjurkan 

Max yang 

diperbolehkan 

Zona A : 

Penelitian, perawatan kesehatan, 

sosial, dst 

35 45 

Zona B : 

Perumahan, pendidikan, rekreasi, 

dst 

45 55 

Zona C: 

Perkantoran, perdagangan, 

pertokoan, pasar, dst 

50 60 

Zona D: 

Industri, pabrik, station kereta, 

terminal bus, dst 

60 70 

 

 

Tabel 2.1 : Baku mutu kebisingan berdasarkan fungsi ruangan. 



Gambar 3.1 : Bagian depan gedung 

BAB III  

PENILAIAN DAN ANALISIS 

 

Penilaian dilakukan pada hari Sabtu, 27 Maret 2010 pukul 10.30. pada saat berkunjung kesana 

kondisi ruangan sedang sepi oleh pengunjung, terlebih lagi lebih sering kosongnya. Kondisi yang 

diperoleh saat itu adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Tampak samping 



*Untuk foto bagian belakang saya ambil dari kompas, soalnya kehapus. Dan baru sadar ketika sudah menulis laporan.  

 

 

Penilaian subyektif yang saya rasakan ketika berkunjung ke Gedung Merdeka Hari Sabtu lalu, 

apakah ruangan tersebut telah sesuai dengan kriteria ruangan yang baik secara akustik, 

berdasarkan criteria akustik yang diindentifikasi adalah : 

1. Direct Arrival 

Kriteria ini berkaitan dengan kemampuan audience untuk melihat pembicara secara 

langsung dan jelas. Karena pada bagian depan digunakan peninggi, maka ketika ruang terisi 

penuh dan ada orang yang bicara di depan maka setiap orang akan memperoleh direct 

arrival yang bagus. 

2. Reverberation time (RT) 

Kriteria ini lebih berkaitan dengan fungsi dari ruangan itu sendiri. Maka untuk Gedung 

Merdeka kita membutuhkan waktu dengung yang lebih pendek, waktu dengung untuk 

ruang konferensi atau dalam hal ini dapat kita anggap sebagai ruang waktu dengung 0.7 – 1 

detik. Namun kemarin ketika melakukan penilaian yang saya rasakan adalah gema pada 

ruangan yang besar. Hal ini sangat terasa ketika saya mencoba untuk bertepuk tangan 

secara berulang kali, namun suara yang dihasilkan adalah suara tepuk tangan dari sumber 

terasa berkejar-kejaran dengan suara pantul yang dihasilkan oleh ruangan.  

3. Warmth 

Ketika saya melakukan evaluasi, saya merasa suara yang dihasilkan terasa dingin. Hal ini 

mungkin dikarenakan tingginya suara gema yang dihasilkan sehingga, suara yang dihasilkan 

saat itu terasa dingin. Terlebih lagi pada kondisi ruangan yang kosong. 

4. Intimacy 

Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim atau sebearapa mengenal pendengar   

mendengar suara yang dibunyikan dalam ruangan tersebut. Hal yang saya rasakan kemarin 

adalah suara yang dihasilkan kurang intim. Hal ini dikarenakan dengan adanya waktu tunda 

yang lama, yang terasa dengan adanya gema yang terjadi.  

Gambar 3.3 : Bagian Belakang* 



5. Difussion 

Kriteria ini lebih berhubungan dengan penggunakan komponen sebagai difusor sehingga 

dihasilkan suara yang dihasilkan di ruangan tersebut dapat tercampur dengan baik. Hal yang 

saya rasakan adalah ruangan tersebut tidak bersifat diffuser, karena banyaknya komponen 

ruangan yang bersifat reflektif, sehingga dihasilkan gema.  

Penilaian objektif  yang saya perkirakan ketika berkunjung ke Gedung Merdeka Hari Sabtu lalu,  

1. Reveberation Time RT 

Waktu dengung yang pendek, yang ditandai dengan adanya echo pada gedung tersebut. Hal 

ini wajar terjadi karena banyaknya komponen material dalam gedung yang bersifat reflektif. 

Seperti dinding samping, meskipun dilapisi dengan triplek hal ini masih memberikan 

kontribusi untuk itu, karena seperti yang dapat kita lihat pada gambar diatas tampak 

samping, bentuk dinding yang menonjol keluar akan memantulkan suara yang dating, 

apalagi jika diperhatikan cat yang digunakan pada tembok sangat tebal. Hal ini dapat 

terlihat ketika saya mencoba untuk mengetahui komponen penyusun ruang yang saya rasa 

hampir tidak terlihat bahwa dinding tersebut dilapisi triplek karena cat yang tebal tersebut. 

Hal lainnya yang membuat ruang tersebut memiliki reflektif yang sangat tinggi adalah lantai 

yang terbuat dari marmer dan atap yang berbentuk hiperbolik yang dapat kita lihat pada 

foto diatas. Seperti yang dijelaskan pada dasar teori diatas, hal ini dapat menyebabkan 

pantulan yang dihasilkan oleh permukaan tersebut bersifat spekular dan masih memiliki 

energi yang besar sehingga mengakibatkan flutter echoe. Dan perlu diketahui pula bahwa 

dinding bagian belakang dan lantai 2 tempat wartawan mengambil gambar, seperti yang 

terlihat pada gambar diatas terbuat dari tembok yang juga bersifat sangat reflektif.  

2. Background Noise 

Jika saya menggunakan alat ukur, saya berani menjamin bahwa background noise yang 

dihasilkan pada ruangan ini sangat besar. Hal ini disebabkan karena bising yang berasal dari 

jalan raya yang berada pada bagian belakang ruangan atau pintu masuk ruangan dari arah 

Jl. Asia Afrika. Bising tersebut sangat terasa ketika kita mulai memasuki baris ke-7 (kursi 

yang ada di dalam ruangan tersebut terdiri dari 3 banjar dan 10 baris), hal ini saya ketahui 

ketika saya mencoba untuk melakukan evaluasi pada 12 titik yang berbeda yaitu pada setiap 

banjar dan setiap 3 baris (baris 1, baris 4, baris 7 dan baris 10). Meskipun antara jalan dan 

ruang koferensi dipisah oleh sebuah lorong yang cukup besar namun noise yang diterima di 

dalam ruangan sangatlah besar.  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4: Lorong pintu masuk ke dalam ruang 

Konferensi dari arah Jl. Asia Afrika 



BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Jika berdasarkan penilaian yang saya lakukan gedung merdeka tidaklah memenuhi 

akustik ruang yang seharusnya dipergunakan sebagai ruang konferensi. Hal ini masih 

ditandai dengan waktu dengung yang relative lama, sehingga kita mendengar gema.  

2. Masih terjadi cacat akustik pada ruangan tersebut, berupa flutter echoe. 

 

4.2 Saran 

1. Bagian bidang pertemuan antara dinding dan langit-langit sebaiknya dibuat absorptive 

(menyerap suara).  

2. Dinding belakang sebaiknya terbuat dari bahan penyerap suara atau pendifuse suara 

(diffusor), untuk menghindarkan terjadinya pantulan dengan delay yang panjang (late 

refelctions).  

3. Hindari permukaan keras yang cekung (dome-like) karena akan mengakibatkan sound 

focusing, jika masih menginginkan bentuk dome ada baiknya jika menggunakan 

penyerap suara.  

4. Adanya peredam suara dari luar ruangan konferensi, sehingga suara bising dari jalan 

raya tidak terdengar ke dalam ruangan. 

 

  



DAFTAR PUSTAKA 

 

1.  Sarwono, Joko, 2009,  Waktu Dengung (Reverberation Time), 

http://dosen.tf.itb.ac.id/jsarwono/ 

2. Sarwono, Joko, 2009, Problem Dalam Akustika Ruangan, 

http://jokosarwono.wordpress.com/category/akustika-ruangan/ 

3. Sarwono, Joko, 2009, Kriteria Akustik dalam Desain Akustika Ruangan. 

http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-

akustika-ruangan/ 

4. Soegijanto, 2009, Diktat Kuliah Fisika Bangunan-TF4101 

 

 

 

http://dosen.tf.itb.ac.id/jsarwono/
http://jokosarwono.wordpress.com/category/akustika-ruangan/
http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-akustika-ruangan/
http://jokosarwono.wordpress.com/2009/04/06/karakteristik-akustik-dalam-desain-akustika-ruangan/

