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I. Latar Belakang
Setiap ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan yang memerlukan kondisi
akustik tertentu  harus memiliki  kriteria  akustik  sesuai dengan fungsinya.
Beberapa diantaranya adalah ruang ibadah, ruang studio,  ruang pertemuan,
ruang  konser  musik  dan  ruang  seminar.  Pada tugas ini,  masalah  yang
diangkat  adalah parameter  akustik  ruang yang biasanya digunakan untuk
penyampaian  informasi  dan proses belajar  mengajar.  Ruang memerlukan
kondisi akustik yang menghasilkan tingkat kejelasan percakapan tinggi. 

Pemilihan ruangan 9311 ini  didasari alasan bahwa ruangan tersebut  adalah
ruang dengan desain akustik paling baik di  Gedung T.P. Rachmat.  Ruangan
ini dimanfaatkan sebagai tempat  pelaksanaan - bertaraf  lokal,  nasional, dan
internasional.  Ruangan  yang  bertaraf  seperti  diatas,  sudah  seharusnya
mampu mensupport  aktifitas  yang sedang berlangsung, termasuk dari  sisi
akustik.

Ruangan 9311 dipakai  sebagai  tempat  pelaksanaan seminar.  Pelaksanaan
seminar  berjalan  baik  apabila  informasi  yang disampaikan dalam seminar
dapat diterima secara jelas dan baik oleh pendengar. 

II. Dasar Teori dan Topik Permasalahan
Pada dasarnya,  kualitas akustik  suatu ruangan dipengaruhi  oleh beberapa
fenomena akustik.  Adapun fenomena-fenomena tersebut diantaranya :
1. Absorbsi

Absorpsi merupakan fenomena akustik  saat  gelombang suara mengenai
suatu material dan material  tersebut  mengurangi (menyerap)  sebagian
atau  seluruh  energi  gelombang  suara  yang  membenturnya.  Dalam
fenomena absorpsi  dikenal  istilah  faktor  absorpsi,  yaitu  perbandingan
energi  yang diserap  material  ”absorber”  dari  gelombang suara  yang
membenturnya  dengan  energi  pada  gelombang  suara  saat  sebelum
membentur absorber.
Jadi,  semakin  besar  faktor  absorpsi  suatu  material,  semakin  banyak
energi  yang  diserap  oleh  material  tersebut  saat  gelombang  suara
membenturnya.  Demikian  sebaliknya,  semakin  kecil  faktor  absorpsi,
semakin  kecil  energi  gelombang  suara  yang  terserap  oleh  meterial
tersebut.

2. Refleksi
Refleksi  merupakan fenomena akustik  saat  gelombang suara mengenai
suatu permukaan material  dan material  tersebut  mengembalikan  lagi
(memantulkan)  sebagian  atau  seluruh  energi  gelombang suara  yang
membenturnya.  Dalam fenomena refleksi dikenal istilah faktor  refleksi,
yaitu  perbandingan energi  yang dipantulkan  material  ”reflektor”  dari
gelombang suara yang membenturnya  dengan energi  pada gelombang
suara saat sebelum membentur reflektor.



Jadi,  semakin  besar  faktor  refleksi  suatu  material,  semakin  banyak
energi  yang dipantulkan  oleh  material  tersebut  saat  gelombang suara
membenturnya.  Demikian  sebaliknya,  semakin  kecil  faktor  refleksi,
semakin  kecil  energi  gelombang suara yang dipantulkan  oleh  meterial
tersebut.

3. Refraksi
Refraksi  merupakan  fenomena akustik  saat  gelombang suara berubah
arah rambatnya saat gelombang suara tersebut  merambat  melalui  dua
lapisan material  yang berbeda kerapatannya. Fenomena ini mirip dengan
pembiasan  cahaya  pada  saat  melewati  dua  material  yang  berbeda
kerapatan. Jadi, refraksi bisa diartikan fenomena pembiasan suara.

4. Defraksi
Difraksi merupakan fenomena akustik saat arah rambat gelombang suara
yang  tadinya merambat  pada  satu  arah  menjadi  banyak  arah
(menyebar).  Saat  fenomena  ini  terjadi,  energi  yang  dibawa  oleh
gelombang suara menjadi  terpecah-pecah dan mengalir  sesuai dengan
arah variasi difraksi.

5. Difusi
 Difusi  merupakan fenomena akustik  saat  gelombang suara dilepaskan
dalam suatu ruang yang tingkat  tekanan suaranya tidak sama di  setiap
titik.  Gelombang yang memiliki  tingkat  tekanan  suara tertentu  akan
mengalir  menuju  semua  titik  yang  tingkat  tekanan  suaranya  lebih
rendah.  Akibatnya,  setelah suara terdifusi,  tingkat  tekanan suara pada
semua titik  dalam ruang tersebut akan semakin uniform.

6. Transmisi
Transmisi merupakan fenomena akustik saat gelombang suara mengenai
suatu permukaan material  dan material  tersebut  meneruskan rambatan
suara (mentrasmisikan)  sebagian atau  seluruh  energi  gelombang suara
yang membenturnya.  Dalam fenomena transmisi  dikenal  istilah  faktor
transmisi, yaitu perbandingan energi
yang  diteruskan  material  ”transmitter”  dari  gelombang  suara  yang
membenturnya  dengan  energi  pada  gelombang  suara  saat  sebelum
membentur  transmitter.  Jadi,  semakin  besar  faktor  transmisi  suatu
material,  semakin banyak energi yang diteruskan oleh material  tersebut
saat  gelombang suara  membenturnya.  Demikian  sebaliknya,  semakin
kecil  faktor  transmisi,  semakin  kecil  energi  gelombang  suara  yang
diteruskan oleh meterial  tersebut.

Fenomena akustik  diatas memberikan pengaruh pada parameter  akustik  yang
dalam  kesempatan  ini  didekati  secara  natural  dengan pengamatan  melalui
indra  pendengaran pengamat.  Adapun parameter-parameter  akustik  tersebut
diantaranya :



1. Direct  Arrival
Direct  Arrival  merupakan  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  suara  untuk
ditransmisikan langsung dari  sumber kepada pendengar. Fenomena yang
mempengaruhi parameter  ini adalah refleksi, semakin banyak objek yang
dapat  memantulkan  suara  maka  semakin  lama  suara  diterima  oleh
pendengar.

2. Reverberation Time
Reverberation  time  atau  waktu  dengung  adalah  selang  waktu  yang
dibutuhkan oleh energi suara untuk meluruh sebesar 60 dB dari  keadaan
awalnya, sedangkan secara umum waktu dengung merupakan waktu yang
dibutuhkan suara untuk dapat bertahan dalam sebuah ruangan. 
Metoda yang digunakan untuk mengetahui waktu  dengung terdiri  dari  2
konsep,  yaitu  konsep energi  tunak  dan konsep energi  impuls.  Konsep
energi  tunak dapat  dilakukan dengan mengukur volum,  luas bidang dan
karakteristik  absorbsi  dari  setiap  permukaan.  Hasil  perhitungan
menggambarkan ruangan secara kasar dan waktu dengung terukur secara
global.  Konsep energi  impuls  dilakukan  dengan merekam respon dari
impuls  yang  dipancarkan,  dengan  konsep  ini  maka  waktu  dengung
teramati  secara detail.
Batas maksimum  reverberation  time  atau waktu  dengung untuk  setiap
ruangan ditunjukan pada tabel berikut  :

Suara langsung dari  sumber  dan  suara yang dipantulkan  oleh  setiap
permukaan,  mempengaruhi  waktu  dengung.  Suara  pantulan  yang
ditimbulkan  akibat  adanya  fenomena  refleksi  sumber  suara  pada
permukaan, dipengaruhi oleh bahan penyusun dari  permukaan pantul  itu
sendiri.  Perbandingan  waktu  dengung  dengan  pengaruh  karakteristik
pantul  permukaan pada ruangan digambarkan melalui kurva berikut  :



Kurva waktu dengung dengan tingkat  SPL
3. Intimacy

Intimacy merupakan  perasaan  intim  antara  sumber  suara  dengan
pendengar atau  penerima dengan kejelasan suara daripadanya.  Waktu
tunda antara suara langsung dan suara pantul,  mempengaruhi  intimacy.
Semakin  kecil  waktu  tunda  maka  semakin  baik  intimacy-nya,  karena
suara yang terdengar akan semakin jelas.

4. Warmth
Sebuah ruangan dapat dikatakan memiliki  warmth  yang besar apabila ruangan
itu  memiliki  RT pada frekuensi  rendah lebih  tinggi  dibandingkan dengan RT
pada frekuensi  mid-high.  Ruangan yang ditujukan  untuk  kegiatan  bermusik
sebaiknya memiliki  RT frekuensi rendah lebih tinggi dari  RT frekuensi mid-high
atau memiliki  warmth yang besar. Sebaliknya untuk ruangan berbicara, RT pada
frekuensi rendah dan frekuensi mid-high disarankan sama. 

5. Diffusion
Diffusion merupakan seberapa rata suara dari  sumber tersebar.  Yang dimaksud
tersebar di sini adalah ketika pendengar berada di posisi yang berbeda, maka
suara yang didengar tetap sama. Misalnya ketika pendengar ada di depan dan di
belakang,  maka suara yang didengar  oleh  kedua pendengar ini  tetap  sama
meskipun berbeda posisi.  Untuk yang memiliki  lebih  dari  satu sumber suara,
maka faktor  ini  menjadi lebih penting lagi agar suara dari beberapa sumber itu
dapat  tercampur  dengan  baik  di  telinga  pendengar  sehingga tidak  saling
merusak suara. 

III. Penilaian dan Pengamatan
Pada bab ini,  dipaparkan hasil  observasi dan pengujian  secara subjektif
oleh pengamat.



 gambar. dimensi ruang 9311

gambar. Kondisi ruang 9311

1. Direct  Arrival



Pengukuran  direct  arrival  dilakukan dengan melakukan tepuk  tangan.
Sumber  berada  dibagian  depan ruangan dan  pendengar  berada  disisi
lainnya,  suara tepuk  tangan  dari  sumber  terdengar  langsung sekitika
sumber melakukannya.

2. Reverberation Time
Sama  seperti  pengukuran  direct  arrival ,  namun  kali  ini  waktu
dengungnya  diukur  menggunakan  stopwatch.  Ruangan 9311  memiliki
waktu dengung 0.7 – 0.9 detik.

3. Intimacy
Pengujian  dilakukan  dengan melakukan  perbincangan antara  2  orang
pengamat  dari  berbagai  jarak.  Pada ruang 9311 waktu  tunda  antara
suara  langsung dan  suara  pantul  sangat  kecil  sehingga suara  dalam
percakapan  terdengar  dengan jelas,  dengan ini  ruang 9311 memiliki
intimacy yang baik.

4. Warmth
Karena  suara  dari  tepuk  tangan  tidak  diketahui  termasuk  ke  dalam
frekuensi  rendah  atau  mid-high,  warmth  di  ruangan  ini  tidak  dapat
terukur  dengan baik.  Namun bedasarkan pengamatan secara subjektif,
ruangan ini terasa hangat ketika mendengarkan suara dari suatu sumber.

5. Diffusion
Penyebaran suara diruangan ini  cukup  baik,  suara dari  sumber  masih
terdengar  cukup  jelas  dari  terjauh  walaupun  intensitasnya  sedikit
menurun.

IV. Analisis
1. Direct Arrival

Seperti  yang  telah  dibahas  dalam  bab  sebelumnya,  direct  arrival
ruangan ini  baik,  hal  ini  dikarenakan suara dari  sumber  suara tida
terhalangan oleh apapun karena sumber suara berada lebih tinggi dari
pendengar.



gambar. letak sumber suara
2. Reverberation Time

Bagian dinding  pada  ruangan ini  dilengkapi  dengan bahan absorber
sehingga waktu  dengung tergolong  dalam  kondisi  yang  baik  untuk
ukuran ruangan seperti  ini.



gambar. Bahan absorber pada dinding ruang 9311
3. Intimacy

Dengan adanya bahan absorber yang melapisi bagian dinding dari ruang
9311  maka  berpengaruh  pada  berkurangnya  suara  pantul,  karena
permukaan seperti  dinding yang berpotensi menghasilkan suara pantul
telah  dilapisi  bahan  absorber. Selain  bahan  absorber  seperti  pada
gambar  diatas,  beberapa  bagian  ruangan  juga  dilapisi  dengan tirai
sebagai bahan absorber.

4. Warmth
Dengan pendekatan  subjektif  dari  pengamat,  ruangan  ini  memiliki
warmth  yang baik,  karena  tidak  adanya suara yang bercampur  baik
ketika dua orang pengamat saling berbicara dalam waktu bersamaan.

5. Diffusion
Sebaran suara dalam ruangan ini tergolong baik, suara dapat terdengar
jelas dari  berbagai sisi.  Hal itu  disebabkan tidak  semua bagian yang
berpotensi meneruskan atau memantulkan suara dilapisi dengan bahan
absorber.

V. Kesimpulan
 Ruang 9311 memenuhi  persyaratan  sebagai  ruang  seminar  yang  baik,
karena  setelah  ditinjau,  parameter-parameter  akustiknya  menunjukan



bahwa ruangan ini  baik secara akustik,  hal yang paling baik dari ruangan ini
adalah pada parameter  intimacy-nya.  Suara dari  sumber terdengar begitu
jelas.

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


