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1. Nama ruangan: Ruang Konferensi Asia Afrika 

2. Letak: Gedung Merdeka, Jln. Asia Afrika 65, Bandung, Jawa Barat 

3. Fungsi ruangan: Untuk ruang konferensi, rapat, kunjungan turis, pertunjukan musik (tapi 

lebih sering ke fungsi speech-nya) 

4. Deskripsi ruangan: 

• Panjang: ±  31,6 m 

• Lebar: ±  31,6 m 

• Luas: ± 1000 m2 

I. KETERANGAN RUANGAN 



• Tinggi dinding: ± 4 m 

• Tinggi atap: ± 3 m  

 

 

Saya memutuskan untuk mengambil ruangan ini sebagai observasi karena mendapat 

saran dari Bapak Joko Sarwono. Beliau berkata, banyak gedung bersejarah yang belum 

memperhatikan keadaan akustiknya. Hal ini bisa dimaklumi karena gedung ini dibangun 

pada tahun 1950-an dan pada masa itu, kondisi akustik sebuah ruangan masih belum 

diperhatikan ketika mendesain sebuah gedung.  

Ketika berkunjung ke sana, saya jadi mengetahui kalau ruangan ini sering 

dimanfaatkan sampai sekarang. Baik untuk ruang konferensi, rapat perusahaan, maupun 

untuk kunjungan turis yang hampir setiap hari. Dan kadang-kadang digunakan untuk 

menyelenggarakan pertunjukan musik. Walaupun begitu, lebih sering untuk aktivitas 

speech. Saya tertarik mengevaluasi akustik ruangan ini karena ingin tahu apakah keadaan 

akustik ruangan tersebut sudah memenuhi kebutuhan sesuai fungsinya ini.   

Selain itu, gedung ini masih terdapat di wilayah Bandung. Letaknya tidak jauh dari 

kampus ITB (± 20 menit perjalanan). Lagipula masih bisa dijangkau dengan 

menggunakan kendaraan umum.  

 

 

Penilaian dilakukan secara kualitatif karena keterbatasan alat. Lagipula kami disuruh 

untuk melakukan penilaian ini dengan menggunakan sensor yang ada di dalam tubuh kami 

sendiri (yaitu telinga). Dibantu dengan beberapa alat lainnya seperti stopwatch, kamera, 

speaker, dll.   

Penilaian kondisi akustik ruangan didapat dari hasil parameter dasar akustik ruangan. 

Antara lain direct arrival, reverberation time, warmth, intimacy, diffusion, liveness, dan 

fullness. Penilaian ini untuk menentukan apakah ruangan tersebut sudah sesuai dengan 

kebutuhan aktivitas yang dilakukan di ruangan tersebut atau belum.   

Kemudian hasil penilaian tersebut dianalisis dari segi geometri ruangan dan material 

penyusun ruangan.  

 

 

 

 

1. Direct arrivals 

Baik, karena ketika saya mendengar suara dengan mata tertutup, saya masih bisa 

mengetahui arah sumber suara.   

2. Reverberation time (RT) 

II. LATAR BELAKANG 

III. BATASAN MASALAH  

IV. JUDGEMENT 



a. Sumber suara: orang berbicara lewat speaker 

Keadaan: terdapat banyak orang di dalam ruangan 

 

RT 1 1,4 detik 

 2 1,6 detik 

 3 1,5 detik 

 4 1,7 detik 

 5 1,5 detik 

 Rata-rata 1.54 detik 

 

b. Sumber suara: Mulut 

Keadaan: hanya 4 orang yang berada di dalam ruangan 

Antara 1.7-2 detik. Lebih panjang daripada ketika terdapat banyak orang di dalam 

ruangan. 

 Menurut saya ini jelek karena idealnya RT (dapat dilihat di grafik di bawah ini) 

untuk ruang konferensi (lecture & conference room) dengan luas 1000 m2 dan tinggi 7 

m (volume ± 7000 m3) harusnya sebesar ± 0.6 detik. Dan ruangan ini memiliki RT 

yang sangat lebih panjang dari itu. 

 

3. Warmth 

Apabila waktu dengung ruangan pada frekuensi-frekuensi rendah lebih besar daripada 

frekuensi mid-high, maka ruangan akan lebih terasa hangat (warmth). Untuk ruangan 
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yang digunakan untuk aktivitas speech, lebih disarankan waktu dengung yang flat untuk 

frekuensi rendah-mid-tinggi.  

Menurut saya, ruangan ini seimbang antara waktu dengung pada frekuensi rendah & 

mid-high nya. Sehingga ruangan ini bagus digunakan untuk aktivitas speech. 

4. Intimacy 

Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara yang dibunyikan 

dalam ruangan tersebut.  

Menurut saya, kurang karena ketika saya mendengar dengan mata tertutup suara dari 

sumber suara yang letaknya agak jauh, ruangan ini tersebut masih terasa luas.  

5. Diffusion 

Baik. Suara terdengar sama kualitasnya dari berbagai sudut ruangan. 

6. External noise 

Tidak ada bila pintu ruangan ditutup rapat. Suara yang berasal dari luar ruangan tidak 

terdengar dari dalam. Begitu juga sebaliknya. Ini disebabkan ruangan konferensi ini tidak 

langsung berhubungan dengan jalan raya.  

7. Liveness 

Ruangan terasa hidup karena suaranya tidak langsung hilang begitu dia dikeluarkan oleh 

sumber suara, mempunyai RT yang panjang. Suara dipantulkan dulu baru hilang (ada 

gaungnya). 

8. Fullness 

Medan suara yang ada di ruangan ini terasa penuh. 

 

 

1. Analisis Geometri Ruangan dan Material Penyusun Ruangan  

Bentuk ruangan dapat dilihat pada gambar: 

 

V. ANALISIS 

BAGIAN DEPAN RUANGAN 



 
BAGIAN BELAKANG RUANGAN 

 

 

 

Di bagian depan ruangan terdapat podium. Dinding depan dilapisi dengan tirai. Di 

bagian tengah ruangan diisi meja & kursi yang disusun sejajar. Sedangkan di bagian 

belakang ruangan terdapat tiang. Tiang ini digunakan untuk menyangga balkon. 

Jumlahnya sedikit dan letaknya dekat dinding.  

Tinggi podium ±60 cm tinggi meja ± 70 cm, dan tinggi kursi ±50 cm.  

BENTUK RUANGAN KESELURUHAN 



Di bagian tengah, tidak ada benda-benda yang menghalangi suara seperti tiang 

dsb. Sehingga suara yang dari depan ruangan bisa sampai ke belakang. Ini membuat direct 

arrival ruangan ini bagus.  

• Tiang  

Tiang dapat berfungsi sebagai reflektor. Suara yang berasal dari bagian depan 

ruangan, jika sudah sampai ke belakang, akan dipantulkan lagi ke depan oleh tiang 

ini.  

• Atap  

 

 
 

 

 

 

 

Terbuat dari bahan gipsum. Sehingga bersifat reflektor. Suara yang berasal dari 

sumber suara yang sampai ke atap akan dipantulkan ke bawah ruangan oleh atap ini.  

Atap berbentuk lengkung dan mempunyai pola rapat. Pola tersebut berbeda 

kedalamannya (sistem well). Sehingga atap bisa dikatakan juga bersifat diffusor. 

 

 

 

 

 

Penampang melintang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk ruangan yang seperti roti tawar dengan bentuk atap yang melengkung 

akan membuat focusing terjadi pada kondisi tertentu. Dapat dilihat pada gambar 

penampang melintang & penampang membujur. Focusing tidak akan terjadi pada 

pendengar yang berada di depan atau belakang sumber suara pada penampang 

melintang. Namun jika pendengar berada pada posisi sejajar dengan sumber suara 

pada penampang membujur, akan terjadi focusing pada pendengar tersebut.   

Perpaduan bentuk atap yang lurus pada penampang melintang & keberadaan 

tiang akan membuat suara yang sampai ke belakang ruangan akan dipantulkan lagi 

ke depan. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar penampang melintang.  

• Lantai 

Terbuat dari dari bahan marmer. Bersifat keras dan licin sehingga berfungsi sebagai 

reflektor. Suara yang berasal dari sumber suara yang sampai ke lantai akan 

dipantulkan ke atas ruangan oleh lantai ini. 

• Pintu 

Terbuat dari kayu yang dipernis. Bersifat reflektor. Memantulkan suara dari arah 

samping. 

• Dinding 

Tembok dari panel gips. Terdapat diafragma di dalamnya yang berisi peredam suara. 

Sehingga dinding ini bersifat absorber sekaligus juga diffusor. 

Peredam suara ini yang membuat bising dari luar tidak terdengar sampai ke dalam 

ruangan. Begitu juga sebaliknya. 

• Kursi  

Terbuat dari kayu yang dilapisi bantalan kain sehingga bersifat absorber. 

Penampang membujur 



 
Secara keseluruhan, di ruangan ini terlalu banyak terdapat material yang bersifat 

reflektor & diffusor. Hanya dinding & kursi yang bersifat absorber, dan luasnya lebih 

sedikit daripada material reflektor & diffusor lainnya. Sehingga suara yang datang akan 

dipantulkan & disebarkan ke seluruh ruangan. Ini yang mengakibatkan waktu 

dengungnya lama.  

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil dari parameter-parameter akustik ruang yang didapat, dapat disimpulkan 

bahwa kondisi akustik ruangan Konferensi Asia Afrika lumayan baik. Kecuali reverberation time-

nya terlalu lama. Namun menurut saya, dengan kondisi ini sekalipun, sudah memenuhi 

kebutuhan akan fungsi ruangan ini untuk melakukan aktvitas speech.  

 Saran saya, ruangan ini perlu ditambah material yang bersifat absorber untuk mengimbangi 

material lain di dalam ruangan yang mayoritas bersifat reflektor & diffusor. Agar bisa didapat 

waktu dengung yang sesuai.  

 

 

http://dosen.tf.itb.ac.id/jsarwono/2009/04/10/waktu-dengung-reverberation-time/ 

http://google.com/ 

http://jokosarwono.wordpress.com/Fenomena Akustik dalam Ruang Tertutup/ 

Humphrey, Victor F. Fundamentals of Acoustics: Lecture 6 - 9. From ISVR's Lecture Notes, 25 
Maret 2010. 

Kinsler, L. E., & Frey, A. R. (1962). Fundamentals of Acoustics, 2nd Edition. New York: John Wiley 
& Sons, Inc. 

VI. KESIMPULAN  

VII. DAFTAR PUSTAKA 


