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A. Latar Belakang 

Makalah ini merupakan tugas yang diberikan sebagai Ujian Tengah Semester mata 

kuliah akustika. Pada makalah ini saya meneliti ruang kuliah TVST B. Ruang TVST 

B merupakan salah satu ruangan di Institut Teknologi Bandung yang sering 

dipergunakan untuk perkuliahan dan memiliki daya tampung yang cukup besar, 

yaitu sekitar 240 mahasiswa. Selain itu TVST B dapat juga dikatakan merupakan 

salah satu ruang kuliah multimedia (karena memiliki sound system dan layar 

projector) yang dapat dikatakan cukup nyaman, karena memiliki Air Conditioner, 

walaupun jarang sekali dinyalakan kecuali ada kuliah dengan dosen tamu orang 

penting. Keunggulan yang lain dari ruang ini adalah memiliki desain ruang dengan 

akustik yang cukup baik, hal ini terlihat dari bentuk langit – langit ruangan yang 

dibentuk sedemikian rupa sehingga gelombang suara dari sumber suara atau 

pembicara difokuskan kepada pendengar, dan juga dinding bagian samping dari 

ruangan ini telah dipasang diffuser dan absorber yang . Hal – hal tersebut yang 

membuat saya ingin mengetahui baik secara subyektif maupun objektif dengan alat 

sederhana, kondisi – kondisi akustik di ruangan TVST B. 

 

 

Gbr ruang TVST B ITB 

 

 



 

B. Tujuan 

Tujuan ditulisnya laporan ini adalah untuk menganalisa kondisi – kondisi akustik dari 

ruang kuliah TVST B Institut Teknologi Bandung. Kondisi – kondisi akustik yang 

akan diselidiki adalah lima komponen dasar dari Arsitektural Akustik, yaitu : 

1. Direct Arrivals 

Menganalisa, apakah suara dapat terdengar dengan jelas oleh para audience 

ataukah terdengar sayup – sayup. 

2. Reverberation Time at 500 Hz 

Menganalisa apakah waktu dengung  pada 500 Hz sudah sesuai dengan standar 

peruntukan ruangan. 

3. Warmth 

Menganalisa perbandingan waktu dengung pada frekuensi rendah dengan waktu 

dengung pada frekuensi tinggi 

4. Intimacy 

Menganalisa apakah pantulan pertama sampai ke pendengar kurang dari 20 ms. 

 

5. Diffusion 

Menganalisa apakah dalam ruangan tersebut sumber suara terdistribusi secara 

merata dan dapat didengar oleh seluruh pendengar. 

Dengan menganalisa kelima faktor tersebut dapat diketahui apakah ruangan tersebut 

memang baik digunakan sebagai ruang kuliah. Jika ruang TVST B memang baik untuk 

dijadikan sebagai ruang kuliah maka ada beberapa point penting yang harus tercapai 

dalam analisa kondisi akustik ruang TVST B ini, antara lain : 

 Tingkat kejelasan suara yang diterima oleh pendengar, hal ini menentukan 

apakah pendengar dapat menerima informasi yang diberikan oleh pembicara 

 Suara bising dari luar ruangan harus seminim mungkin, berkisar 30 – 35 dB1 

 Intimacy akan tercipta bila suara pantul pertama terdengar 35 ms setelah direct 

sound 

 



 

Gbr sketsa ruang TVST (gambar oleh toshi) 

 

C. Teori Dasar 

1. Direct Arrival: menunjukkan arah sumber suara yang terdeteksi oleh indra 

penglihatan, atau setidaknya, hasil pengamatan dari arah sumber suara yang 

didengar(apakah suara seolah didengar dari belakang, atau justru memang 

suaranya dominan di suatu sisi yang tidak menghadap langsung dari keadaan 

badan kita,  

2. Reverberation Time : memiliki arti waktu dengung, secara objekif waktu dengung 

merupakan lama nya peluruhan berlangsung sebesar 60 dB, yang dikenal 

sebagai Sabine Equation, dan dilihat pada frekuensi 500 Hz. Secara subjektif hal 

ini terkait dengan liveness, yaitu menganalogi kan seperti mendengar musik live, 

apakah suara musik yang terdengar cepat habis, ataukah seperti lama berada di 

udara. Pada analisa akan dibahas standar – standar pembanding untuk ruangan 

yang digunakan untuk bercakap. 

3. Warmth : warmth berarti kehangatan. „Apabila waktu dengung ruangan pada 

frekuensi-frekuensi rendah lebih besar daripada frekuensi mid-high, maka 

ruangan akan lebih terasa hangat (warmth). Waktu dengung yang lebih tinggi di 

daerah frekuensi rendah biasanya lebih disarankan untuk ruangan yang 

digunakan untuk kegiatan bermusik. Untuk ruangan yang digunakan untuk 

aktifitas speech, lebih disarankan waktu dengung yang flat untuk frekuensi 

rendah-mid-tinggi. 



4. Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara yang 

dibunyikan dalam ruangan tersebut. Secara objektif, kriteria ini berkaitan dengan 

waktu tunda (beda waktu) datangnya suara langsung dengan suara pantulan 

awal yang datang ke suatu posisi pendengar dalam ruangan. Makin pendek 

waktu tunda ini, makin intim medan suara didengar oleh pendengar. Beberapa 

penelitian menunjukkan harga waktu tunda yang disarankan adalah antara 15 – 

35 ms. 

5. Diffusion: adalah suatu parameter yang menunjukkan keseragaman dari daya 

suara yang diterima oleh pendengar atau pengamat, dari sebuah sumber suara 

yang diletakkan di dalam ruang akustik tersebut. Artinya, setiap suara yang 

dikeluarkan oleh sumber suara dipantulkan secara difus oleh permukaan interior 

didalam ruang sehingga seolah-olah musik memenuhi ruangan tersebut (dalam 

penilaian subyektifnya). 

 

D. Metoda Pengamatan / Pengambilan Data 

a) Pengamatan subjektif 

Pengamatan subjektif dilakukan dengan menggunakan indra – indra yang ada 

pada tubuh, terutama telinga. Pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali, 

pengamatan pertama dilakukan saat sedang ada mesin pemotong rumput yang 

menyala di luar ruangan. Pengamatan kedua dilakukan saat suasana sedang 

sangat tenang, dan AC tidak menyala. Pengamatan ketiga dilakukan saat 

suasana luar sedang tenang dan AC dinyalakan. Pada pengamatan subjektif ini 

dilakukan pengamatan terhadap direct arrival dan kediffusan ruang dengan 

mendengarkan sumber yang berada di depan kelas dengan berpindah – pindah 

posisi tempat duduk. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap waktu dengung 

dengan melakukan sumber suara impuls dengan tepuk tangan dan mengira – 

ngira waktu dengung yang terjadi. 

b) Pengamatan Objektif 

Pengamatan objektif dilakukan dengan merekam sumber suara yang berupa 

impuls. Perekaman dilakukan dengan menggunakan software Adobe Audition 

1.5™ . Perekaman ini dimaksudkan terutama untuk mendapatkan nilai T20 yang 

merupakan representasikan nilai dari persamaan sabine T60. Keunggulan 

perekaman dengan menggunakan  Adobe Audition 1.5™ adalah sistem 

pengukuran sudah memisahkan frekuensi – frekuensi yang diukur, sehingga 

selain kita dapat melihat nilai waktu dengung, kita juga dapat melihat 

perbandingan dengung pada frekuensi rendah dan tinggi dan dapat menentukan 

apakah ruangan yang kita ukur warmth atau tidak. 

 

 

 



E. Analisa 

Berikut adalah tabel hasil pengukuran dengan cara merekam suara menggunakan 

Adobe Audition 1.5™  

Freq.    [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A Lin 

Signal   [dB] 55.6 63.7 72.2 84.8 94.8 92.5 84.1 76.3 72.8 96.0 97.8 

Noise    [dB] 60.5 61.4 61.8 58.9 60.7 57.9 56.3 59.9 37.6 65.9 69.4 

strenGth [dB] -13.4 -5.3 3.2 15.8 25.8 23.5 15.1 7.3 3.8 19.0 20.8 

C50      [dB] 6.3 -3.8 -0.4 -1.2 -0.7 -1.6 -2.0 -2.3 -2.1 -1.4 -1.1 

C80      [dB] 8.5 -3.1 1.2 0.8 0.6 1.9 0.1 0.9 0.9 1.0 1.0 

D50       [%] 81.2 29.5 48.0 43.0 45.9 40.8 39.0 36.9 38.0 42.1 43.5 

Ts       [ms] -280.3 148.5 104.9 105.1 101.2 100.8 108.8 88.6 92.4 100.6 99.3 

EDT       [s] 0.7 2.2 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.3 1.2 1.5 1.5 

T20       [s] -- 1.3 1.4 1.0 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 

r T20 -- 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

T30       [s] -- -- 1.3 0.9 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 1.1 1.1 

r T30 -- -- 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 

 

a) Dilihat dari hasil perekaman, SPL sumber berada pada kisaran 60 dB. Pada saat 

melakukan pengukuran, sumber berada pada posisi pembicara di depan kelas dan 

mic berada pada tempat duduk di tengah – tengah dengan jarak kira - kira sejauh 

5m. Nilai SPL ini memiliki kesesuaian dengan standar SPL untuk speech, yaitu 

berkisar di nilai 50 – 80dB2  

b) Pada saat mengamati ruangan, dari jendela ventilasi terdapat noise dari suara 

mesin pemotong rumput, yang besar bisingnya mencapai kira – kira 60dB. Selain 

suara pemotong rumput, suara orang yang sedang bercakap – cakap yang 

terdengar melalui jendela ventilasi pun juga terdengar cukup jelas, dengan nilai SPL 

sebesar kira – kira 40dB. Hal ini tentu mengganggu kejelasan suara yang diterima 

oleh pendengar, terutama yang berada di dekat jendela ventilasi. Jika AC 

dinyalakan timbul noise dari suara AC dengan SPL kira – kira sebesar 30 dB. 

c) Pada tabel di atas terdapat nilai T20 dan T30, keduanya merupakan nilai pendekatan 

dari T60. Alasan dilakukannya pendekatan T20 dan T30 ini adalah dikarenakan sangat 

susah untuk mendapatkan nilai peluruhan sebesar 60 dB dalam kehidupan nyata, 

terutama untuk ruangan yang hanya digunakan sebagai tempat untuk memberikan 

speech. Kemudian dari tebel diatas dapat juga dilihat koefisien korelasi dari T20  dan 

T30, semakin mendekati nilai satu maka nilai T tersebut makin merepresentasikan 

nilai T60. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi dari T20 lebih 

banyak memberikan nilai satu, maka nilai T20 yang digunakan untuk sebagai 

representasi dari T60. Nilai T20 pada frekuensi 500 Hz bernilai 1,2s. Nilai ini masih 

dalam batas toleransi baik, yaitu antara 0,8 – 1,3s  



 

 

Tabel waktu dengung untuk beberapa jenis ruang. reverberation.com 

 

d) Untuk menganalisa Intimacy maka dilhat nilai waktu dengung pada bermacam – 

macam frekuensi. Nilai dengung terbesar terdapat pada frekuensi 63 Hz dan 125 

Hz, yaitu 1,3s dan 1,4 s dan sisanya berfluktuasi pada kisaran 1s hingga 1,2s. 

Berdasarkan teori akustik, ruangan yang digunakan untuk speech akan lebih 

baik jika memiliki RT yang merata pada frekuensi rendah, menengah dan 

tinggi2.Dalam hal ini, ruangan TVST B dapat dikatakan masih kurang 

mendapatkan sensasi warmth, karena masih memilki nilai RT yang lebih tinggi 

pada frekuensi rendah. 

e) Dari pengukuran yang dilakukan, belum didapatkan nilai objektif dari Initial Time 

Delay, nilai inilah yang nantinya akan memberikan pengetahuan apakah ruangan 

tersebut memiliki intimacy yang tinggi atau sebaliknya. Intimacy ini akan 

memberikan perasaan kepada pendengar bahwa pendengar merupakan bagian 

dari pertunjukkan sebuah musik atau dalam hal speech apakah pendengar 

berada pada ruang yang sama dengan pembicara atau sebaliknya. NAmun dari 

penilaian subjektif ruang TVST B terasa cukup intim, hal ini tampaknya karena 

ruangan ini telah memiliki bentuk langit – langit yang memfokuskan pantulan 

suara langsung menuju pendengar 

 

 



 

f) Dari hasil pengukuran, nilai SPL terdistribusi secara merata yaitu berkisar antara 

59 – 61dB. Hal ini menyatakan bahwa gelombang suara pada ruang TVST B 

bersifat difus. Dari pengukuran objektif pun terasa, hampir di seluruh kursi 

pendengar, sumber suara terdengar sama jelasnya. Hal ini juga tampaknya 

dikarenakan pada dinding ruang TVST B telah dipasang diffusor. 

 

 
 

F. Kesimpulan 

 

 Ruang TVST B memiliki direct Arrival yang baik, suara sumber terdengar sama 

baiknya di tiap sudut ruangan, dan dengan desain ruang yang meninggi ke belakang 

membuat seluruh pendengar dapat melihat pembicara dengan jelas. 

 Waktu dengung ruang TVST B adalah 1,2s. Waktu dengung tersebut masih dapat 

dikategorikan baik untuk ruang bercakap, karena kategori baik yaitu berkisar antara 

0,8 – 1,3s. 

 Ruang TVST B dapat dikatakan memiliki warmth, karena waktu dengung pada 

frekuensi rendah lebih besar nilainya dibandingkan dengan waktu denganung pada 

frekuensi tinggi. 

 Untuk nilai intimacy tidak ada parameter objektif yang dapat dijadikan sebagai 

acuan, namun dari penilaian subjektif intimacy tercipta di ruang TVST B. Karena 

pembicara seolah berada dekat dengan pendengar. 

 Ruang TVST B bersifst diffus, karena hampir di segala tempat pendengar 

mendengar suara dengan SPL tidak berbeda lebih dari 2 dB. Diffuser yang berada 

di ruangan TVST B terbukti membantu pendiffusan suara yang dihasilkan oleh 

sumber suara 

 Noise yang dihasilkan oleh lingkungan luar dan suara vibrasi dari alat penyejuk 

membuat semua kriteria diatas menjadi rusak, karena noise dari luar cukup besar, 

sekitar 50 dB. 



Dari seluruh kriteria diatas, ruang TVST B cukup baik bila digunakan sebagai ruang 

kelas, namun akan lebih baik lagi jika noise dari luar dan getaran mesin penyejuk 

dapat diminimalisir, sehingga suasana ruang akan menjadi lebih tenang dan 

nyaman digunakan sebagai ruang belajar. 
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