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I. Latar Belakang  

 

Bandung sebagai Ibu kota provinsi Jawa Barat merupakan pusat kebudayaan 

terutama kebudayaan Sunda. Bandung pun merupakan tempat lahirnya para seniman 

dan pemusik seperti band-band indie. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, Bandung 

hanya memiliki sejumlah gedung-gedung konser atau pertunjukkan. Hal ini 

mengakibatkan kurangnya sarana bagi para seniman untuk mengapresiasikan hasil 

karyanya. Gedung-gedung konser yang ada pun masih kurang memadai baik dari segi 

kapasitas maupun sisi akustiknya. Pemanfaatan gedung sebagai tempat pertunjukkan 

seharusnya telah didesain sejak awal gedung tersebut dibangun, tetapi dikarenakan 

masalah biaya pada umumnya masalah akustik ini diabaikan sehingga ketika gedung 

tersebut telah selesai dibangun akan muncul berbagai noise yang mengganggu suatu 

konser atau pertunjukkan. 

Salah satu gedung yang terkenal dan biasa digunakan sebagai tempat konser dan 

pertunjukkan di kota Bandung yaitu Gedung Indoor Dago Tea House. Dago Tea House 

terletak di kawasan Dago pada ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Pada awalnya, 

tempat ini merupakan tempat untuk minum teh dan makan serta restoran yang 

kemudian berkembang menjadi Taman Budaya Provinsi Jawa Barat.  

Gedung indoor Dago Tea House ini memilik kapasitas sekitar 600 orang dan 

merupakan gedung konser dan pertunjukkan yang multifungsi. Di gedung ini, ditampilkan 

berbagai kesenian baik kesenian sunda seperti angklung, kesenian dari berbagai daerah 

lainnya seperti aceh dan sumatera, pertunjukkan teater, konser musik elektronik, bahkan 

band asal luar negeri seperti Kings of Convenience. Setiap alat musik pun akan 

mengeluarkan suara yang berbeda-beda dalam berbagai frekuensi. Oleh karena itu, 

sesuai dengan fungsinya sebagai gedung konser dan pertunjukkan yang multifungsi 

tersebut, maka perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akustik ruang. 

Bagi penonton atau pendengar, hal yang terpenting dalam sebuah konser atau 

pertunjukkan adalah kondisi medan akustik yang optimal. Hal ini dapat tercapai dengan 

mendesain waktu dengung ruang sedemikian mungkin dan pemasangan berbagai 

material dalam ruang baik sebagai absorber, reflektor, maupun difusor. 

 

II. Topik Permasalahan 

 

Masalah yang akan dibahas yaitu kondisi akustik ruang dari Gedung indoor Dago Tea 

House secara subjektif sebagai gedung pertunjukkan dan konser yang multifungsi dari 

segi aspek reverberation time, intimacy, direct arrivals, clarity, serta kemungkinan 

terjadinya noise selama pertunjukkan atau konser berlangsung. 

 

 

 

 



III. Judgement 

 

 
Gambar 1. Kondisi Gedung indoor Dago Tea House 

 

Berdasarkan pengamatan secara subjektif, direct arrivals atau suara langsung di 

gedung indoor Dago Tea House dapat terdengar dengan sangat baik di setiap titik area 

penonton. Di area penonton bagian samping pun suara terdengar jelas. Akan tetapi, 

suara dapat terdengar lebih keras di bagian paling belakang area penonton. Suara yang 

diterima di setiap titik bangku penonton berbeda-beda dari segi tingkat keras lemahnya 

suara.  

Pemantulan yang terjadi adalah pemantulan-pemantulan langsung, tidak ada 

pemantulan jauh sehingga suara terdengar cukup baik. Langit-langit berfungsi sebagai 

reflektor dan karena bentuknya yang tidak searah maka dapat digunakan sebagai 

difussor juga. Reverberation time atau waktu dengung pada ruangan cukup kecil, hal ini 

mengakibatkan gedung tidak cocok digunakan untuk tempat konser karena tidak dapat 

memberikan kesan megah dan elegan pada suatu konser musik. Selain itu, pada saat 

sumber suara mengeluarkan bunyi, terjadi sedikit delay time sebelum suara tersebut 

terdengar jelas oleh penonton.  

 

IV. Analisis 

 

Pada gedung indoor Dago Tea House, jarak antara sumber suara atau panggung 

dengan area penonton cukup dekat, hal ini mengakibatkan tekanan suara cukup baik 

diterima oleh penonton. Selain itu, panggung memiliki ukuran lebih tinggi dari bangku 

penonton terdepan dan bangku penonton berundak-undak atau meninggi pada bagian 

belakang sehingga seluruh penonton dapat menerima direct arrivals dengan sangat baik. 

Direct arrivals ini merupakan suara langsung dari sumber yang diterima penonton  dan 

bukan suara hasil dari pemantulan dinding-dinding ruang terlebih dahulu.  



 
Gambar 2. Tempat duduk berundak mengakibatkan direct arrivals di setiap titik 

 

 Bagian langit-langit gedung memiliki bentuk dan bahan yang keras sehingga  dapat 

memantulkan suara dengan baik. Langit-langit tersebut berbentuk seperti gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 3. Langit – langit area penonton 

 

Tetapi, langit-langit sebagai reflektor tersebut memiliki pola yang tidak teratur atau tidak 

searah, sehingga langit-langit ini dapat berfungsi pula sebagai difusor atau penyebar. 

Hasil pemantulan dari langit-langit ini akan menyebar ke seluruh ruangan tetapi dengan 

pola yang tidak teratur sehingga akan terjadi persebaran yang tidak merata. Hal ini 

merupakan salah suatu faktor yang mengakibatkan suara di bangku area penonton 

bagian belakang terdengar lebih keras dibandingkan dengan di area depan atau tengah. 

 Berbeda halnya dengan langit-langit panggung, langit-langit panggung tidak didesain 

secara istimewa, tidak terdapat reflektor pada bagian langit-langit panggung. Langit-

langit panggung berbentuk mendatar biasa dan dipasang dudukan lampu-lampu 

spotlight untuk sistem pencahayaan atas panggung. 



 Dinding-dinding bagian samping dan belakang area penonton terbuat dari diffusor. 

Dinding tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4. Difusor pada dinding ruangan 

 

Pemakaian diffusor di seluruh dinding ruangan mengakibatkan suara dapat menyebar ke 

seluruh penonton. Penonton pada bagian samping dan belakang pun dapat mendengar 

dengan baik. 

 
Gambar 5. Difusor di area belakang penonton 

 

Sebagai absorber, ruangan ini menggunakan kursi dengan bahan terbuat dari kain 

dan kayu. Terdapat pula kain dengan bahan agak keras dan tebal menutup sisi samping 

panggung. Lantai panggung terbuat dari kayu dengan densiti kecil sehingga dapat 

digunakan sebagai absorber, sedangkan lantai area penonton terbuat dari keramik.  

 
Gambar 6. Di sisi panggung terdapat kain yang dapat berfungsi sebagai absorber 

 



Pada ruangan ini, tidak terjadi proses difraksi atau pembelokkan karena tidak 

terdapat celah antara sumber dan pendengar. Seluruh pendengar dapat menerima 

diract arival.  

Secara menyeluruh, ruangan lebih didominasi oleh difusor dibandingkan dengan 

reflektor dan absorber. Suara diharapkan dapat menyebar secara merata, tetapi pada 

kenyataannya tetap saja tingkat energi suara yang diterima penonton pada setiap titik 

berbeda-beda. 

 Dengan karakteristik absorber, difusor, dan reflektor yang telah dijelaskan diatas, 

ruangan ini memiliki reverberation time atau waktu dengung yang cukup singkat. 

Karakteristik ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dimensi, ukuran, kapasitas tempat 

duduk, jumlah penonton dan juga karakteristik material bangunan pembentuk interior 

gedung konser itu sendiri. Waktu dengung ini dianalisis secara subjektif dengan bantuan 

telinga tidak dengan alat ukur yang dapat menghasilkan data lebih akurat. Sesuai dengan 

yang terdengar oleh telinga, waktu dengung ini berkisar 0,8 – 1,2 s. Waktu dengung ini 

cukup baik untuk digunakan dalam speech maupun teater yang didominasi oleh dialog 

antar pemain. Tetapi dengan memiliki fungsi sebagai ruangan multifungsi, ruangan ini 

tidak cukup baik untuk digunakan sebagai ruang konser seperti konser angklung, konser 

akustik, ataupun konser kesenian daerah. Hal ini dikarenakan, ruangan tersebut memiliki 

waktu dengung yang cukup singkat sehingga konser tidak akan memiliki kesan sangat 

megah. Suara dari alat musik akan langsung menghilang tanpa berdengung panjang 

terlebih dahulu. Secara subjektif, hal ini dapat dirasakan dengan baik di setiap akhir lagu 

yang dimainkan. Akhir lagu biasanya dimainkan dengan sangat elegan dan megah, yang 

akan membuat penonton terpukau, tetapi dengan dukungan waktu dengung yang 

kurang, kemegahan tersebut kurang tercapai dengan baik. Reverberation time 

dipengaruhi oleh banyaknya pantulan di dalam suatu ruangan. Reverberation time akan 

semakin panjang jika semakin banyak energi pemantulan. Dalam hal ini, gedung indoor 

Dago Tea House kurang memiliki banyak reflektor untuk menghasilkan reverberation 

time yang cukup panjang atau disebabkan pula terlalu banyak absorber di dalam 

ruangan sehingga energi suara tidak banyak dipantulkan tetapi lebih banyak diserap. 

 Clarity di dalam ruangan cukup bagus teruji dengan kejernihan suara yang diterima 

oleh pendengar. Suara tidak mengalami gangguan atau noise seperti echo ataupun 

flutter echo. Suara yang terdengar tersebut sama dengan suara yang dikeluarkan oleh 

sumber suara. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik material absorber, reflektor, 

dan difusor serta jarak penonton yang dekat dan direct arivals yang diterima oleh 

seluruh pendengar di ruangan. Intimacy atau bisa disebut juga delay time, di dalam 

ruangan tersebut cukup kecil. Secara subjektif, datangnya suara langsung dengan 

pantulan awal suara dapat didengar oleh pendengar jika diperhatikan dengan seksama.  

 Dengan dukungan bentuk langit-langit area penonton yang didesain untuk menjadi 

reflektor dan dinding ruangan didesain memiliki difusor, suara dapat terdengar dan 

tercampur dengan baik di seluruh area penonton walaupun tingkat energi suara yang  

diterima di setiap titik area penonton berbeda-beda. Berbagai peralatan musik 



khususnya dalam acara konser yang menggunakan peralatan musik yang berbeda-beda, 

setiap suara yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dapat tercampur dengan baik. 

Meskipun begitu,  frekuensi rendah memiliki waktu dengung yang kurang besar sehingga 

suara frekuensi tinggi menjadi dominasi suara yang terdengar di area penonton. 

Sedangkan di area panggung, tidak terdapat reflektor dan hanya terdapat absorber. Hal 

ini dapat mengakibatkan, pemain hanya dapat mendengar suara yang dikeluarkannya 

sendiri dan tidak bisa mendengarkan pemain yang lain sehingga pemain kurang bisa 

menilai harmonisasi permainan musik yang ditampilkan dan kurang bisa mengatur 

tempo serta keras rendahnya alat yang dimainkan. Suara-suara yang dihasilkan langsung 

ditujukan ke arah penonton dan tidak ada pemantulan balik ke pemain itu sendiri. 

Sehingga dapat dikatakan, blend ruangan cukup bagus tetapi ensemble ruangan masih 

kurang bagus untuk memenuhi kriteria ruang akustik yang baik. 

Gedung indoor Dago Tea House memiliki letak yang berada jauh dari keramaian kota. 

Daerah Dago Tea House merupakan tempat yang sejuk dan tenang dengan suasana 

pegunungan. Hal ini merupakan keunggulan gedung ini karena dapat terhindar dari 

cacat akustik berupa External Noise (Bising). Bising mampu membuat suara yang 

terdengar menjadi terganggu. Suara dapat terdengar tidak jelas atau dapat dikatakan 

tingkat clarity menjadi rendah. Oleh karena itu, di dalam ruangan tidak diperlukan lagi 

suatu sistem insulasi khusus yang dapat mengurangi efek gangguan bising. Dinding 

bagian dalam dan luar didesain hanya berupa tembok dengan dinding bagian dalam 

terdiri dari difusor-difusor. Di dalam ruangan pun tidak terdapat noise berupa echo dan 

flutter echo, hal ini disebabkan karena waktu dengung ruang dan delay time yang cukup 

singkat. Biasanya echo terjadi pada ruangan yang memiliki reflektor sangat bersifat 

reflektif sehingga energi pantulan besar dan jika ditambah dengan delay time yang lama 

akan menyebabkan gangguan suara yang terdengar oleh pendengar. Selain itu, 

pemusatan suara dalam ruangan pun tidak terjadi karena tidak terdapat kubah atau 

cekungan pada langit-langit, suara dapat menyebar ke seluruh area penonton. 

 

 

V. Kesimpulan 

 

Gedung indoor Dago Tea House Bandung sebagai gedung konser dan pertunjukkan 

yang multifungsi, masih belum memenuhi kriteria ruang akustik yang baik. Gedung ini 

memiliki reverberation time atau waktu dengung yang terlalu singkat, tidak cocok untuk 

konser musik. Ensemble ruang pun masih kurang baik. 

Meskipun begitu, gedung ini memiliki keunggulan yaitu letaknya yang jauh dari 

keramaian kota sehingga terhindar dari kebisingan. Direct arrivals, claritiy, intimacy, dan 

blend ruang pun cukup baik. Selain itu, tidak terdapat noise berupa echo dan flutter 

echo. Gedung indoor Dago Tea House Bandung lebih tepat digunakan hanya untuk 

speech atau pertunjukkan teatrikal. 
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