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Latar Belakang 

Penulisan makalah mengenai akustik ini dilatar belakangi oleh berbagai hal, 

diantaranya adalah untuk memenuhi proses penilaian yang diberikan oleh dosen 

mata kuliah bersangkutan kepada mahasiswa serta mahasiswinya, dan juga 

dikarenakan rasa ingin tahu penulis atas masalah-masalah yang ada dari topik 

yang kali ini penulis angkat sebagai judul makalah ini “Kenyaman Ruang TVST A 

sebagai tempat belajar.” 

Sebagaimana yang mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat kampus ketahui, 

bahwa tvst a merupakan salah satu dari sekian banyak ruangan yang ada dalam 

kampus itb yang dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Penulis ingin mengetahui sudah maksimalkah ruangan tvst a ini 

membantu memfasilitasi kegiatan belajar mengajar tersebut. Oleh karenanya 

pada kesempatan kali ini penulis akan membahas sisi akustik ruangan tersebut 

untuk membantu menjawab pertanyaan diatas. 
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Topik Permasalahan 

Ada beberapa aspek penilaian sisi akustik sebuah ruangan yang merupakan 

masalah yang dirasakan pada setiap ruang yang mengalami proses penilaian, yaitu: 

Direct Arrivals 

Direct arrival adalah ada tidaknya penghalang visual antara sumber suara 

dengan pengamat/pendengar. 

 

Reverberation Time (waktu Dengung) 

Reverberation time adalah waktu yang dibutuhkan suatu suara untuk 

meluruh sebesar 60 desibel. 

 

Intimacy 

Intimacy merupakan kriteria akustik dari suatu ruang yang menunjukkan 

seberapa besar waktu tunda antara suara asli dengan suara pantulan. 

 

Warmth 

Warmth adalah kesan hangat yang ditimbulkan pada frekuensi menengah 

ke rendah. 

 

Diffusion 

Diffusion dapat dikatakan merupakan penilaian akustik terhadap 

penyebaran suara, seberapa merata sebaran suara yang di keluarkan oleh 

sumber suara. 
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Penilaian 

Metode yang digunakan dalam mempelajari kenyamanan ruangan ini adalah 

metode kualitatif, dengan mengandalkan persepsi pendengaran manusia. Ini 

dilakukan oleh penulis sendiri dengan bantuan seorang teman. Kondisi ruangan 

yang diteliti pada saat itu dalam keadaan kosong, hanya ada kami berdua. 

Penilaian dilakukan dengan cara, teman penulis berbicara, kemudian penulis 

mendengarkan serta memberikan penilaian. Hal ini dilakukan beberapa kali 

dengan posisi sumber suara yang berbeda-beda sampai akhirnya penulis 

mendapatkan sebuah kesimpulan. 

  

Gambar 3. Dari belakang tengah 

Gambar 1. Dari depan tengah 

Gambar 2. Dari belakang kanan 
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Gambar 4. Diffuser pada begian belakang ruangan 

Gambar 5. Dari depan kanan 

Gambar 6. Dari depan kiri 
Gambar 7. Langit-langit ruang 

Gambar 8. Dari belakang kiri 

Gambar 9. Pengeras suara pada langit-langit 
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Analisis 

Direct Arrivals 

Ruangan besar ini didesain sebagai ruang kelas, tentu diharapkan semua 

mahasiswa dapat melihat orang yang berbicara di depan kelas secara langsung. 

Kualitas ini dipenuhi dengan baik. letak tempat duduk yang didesain semakin lama 

semakin ke atas dan tidak adanya tiang di tengah ruangan, sehingga di semua 

titik, tidak ada yang menghalangi pandangan langsung pendengar ke sumber 

suara.  

 

Reverberation Time (waktu Dengung) 

Waktu dengung sekitar 0.5 detik, tidak terlalu buruk untuk ruangan kuliah yang 

dimana standartnya 0.7. Hal tersebut dikarenakan adanya diffuser pada bagian 

belakang ruangan sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu dengan 

dengung yang mungkin ada. 

 

Intimacy 

Dengan menggunakan indera pendengaran penulis sebagai sensor penilaian aspek 

ini, penulis tidak dapat merasakan beda waktu tunda antara suara asli dan suara 

pantulan, sehingga faktor intimacy dari ruangan ini penulis nilai tidak buruk. 

 

Warmth 

Aspek reverberation time cukup mempengaruhi penilaian dari faktor warmth ini. 

Dengung yang penulis dengar dari sumber suara, penulis rasakan lebih lama 
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terdengar apabila sumber suara berfrekuensi rendah dan lebih pendek jika 

berfrekuensi tinggi. Sehingga penulis menilai bahwa kesan hangat dapat 

dirasakan lumayan baik. 

 

Diffusion 

Penyebaran suara pada ruangan ini dirasa cukup baik, karena suara yang 

terdengar dari titik satu dengan titik yang lainnya tidak terlalu berbeda. 

Dengung yang dirasakan pun tidak membuat perbedaan yang berarti. 
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Kesimpulan 

Hasil penilaian pada aspek-aspek akustik diatas secara tidak langsung 

menyatakan bahwa ruangan tvst a ini baik untuk digunakan sebagai 

tempat berlangsungnya kegiatan perkuliahan, hal-hal yang mungkin 

perlu diperhatikan adalah adanya gangguan suara bising dari luar 

ruangan.  
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Daftar Pustaka 

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


