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LATAR BELAKANG 

 

Aktifitas (kegiatan) manusia dapat dilakukan di dua jenis tempat : di dalam ruangan (indoor) 

dan di luar ruangan (outdoor). Untuk kegiatan indoor, diperlukan sarana berupa ruangan. 

Ruangan-ruangan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi 

sebagai tempat ibadah, konser musik, ruang pertemuan, ruang seminar, ruang tidur, ruang 

makan, dan ruang kelas.  

Ruang kelas adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Di dalam 

ruang kelas, terjadi interaksi antara dosen dan para mahasiswa. Di sinilah tempat di mana 

mahasiswa (seharusnya) mendapat banyak ilmu dan mendengar pengalaman-pengalaman 

dari dosen. Agar apa yang disampaikan oleh dosen dapat benar-benar “diterima” oleh para 

mahasiswa, diperlukan syarat-syarat akustik tertentu. Kondisi akustik ruangan yang baik 

juga dapat menunjang  kegiatan belajar-mengajar agar dapat berjalan dengan lancar 

sebagaimana mestinya . Aspek akustik ini bakal sangat berpengaruh terhadap penyampaian 

materi kuliah oleh dosen kepada para mahasiswa. 

Penilaian terhadap baik atau buruknya kondisi akustik suatu ruangan dapat 

dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian secara objektif dapat menggunakan alat-

alat ukur seperti  Noise Generator , Sound Level Meter , Building Acoustic Analyzer kit, dan 

sebagainya. Penilaian secara subjektif lebih ke arah penggunaan indera pendengaran 

manusia (telinga) untuk menghasilkan persepsi subjektif. Persepsi subjektif ini berbeda-beda 

pada setiap orang. Hal ini dikarenakan setiap orang dalam suatu ruangan, belum tentu 

merasakan suatu kenyamanan akustik yang sama, walaupun berada dalam satu ruangan 

yang sama.  

 

 

 

 



TOPIK PERMASALAHAN 

 

Kondisi kenyamanan setiap ruang kelas di ITB berbeda-beda. Ada yang sangat nyaman 

digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar, sebaliknya, ada pula yang tidak nyaman untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. Kenyamanan tersebut sebenarnya dapat ditinjau dari tiga 

sisi : akustik, thermal (suhu), dan lighting (pencahayaan). Dari ketiga sudut pandang 

kenyamanan tadi, akan dibahas lebih lanjut dari sisi akustik. Dalam kesempatan ini, kami 

sebagai penulis, memilih salah satu ruang kelas yang ada di ITB, yaitu TVST B. Pemilihan 

TVST B antara lain dikarenakan ruangan tersebut sering seklai digunakan sebagai tempat 

dilaksanakannya kegiatan belajar-mengajar di ITB. Di sini, kami ingin sedikit mengupas lebih 

dalam tentang kondisi akustik ruangan TVST B tersebut, apakah sudah cukup baik atau tidak 

untuk digunakan sebagai tempat kuliah. Pembahasan hanya dari persepsi subjektif yaitu : 

a. Direct Arrival 

Di dalam suatu ruangan, seharusnya terdapat garis langsung dan jelas antara 

audience dan sumber dari suara. Hal ini tidak hanya penting secara psikologis, tetapi 

juga untuk memastikan penyampaian kualitas suara yang baik. Hal ini sangat penting 

untuk memberikan sense darimana arah suara datang. 

b. Reverberation Time 

Parameter akustika ruangan yang paling banyak dikenal orang adalah waktu 

dengung (reverberation time – RT). RT seringkali dijadikan acuan awal dalam 

mendesain akustika ruangan sesuai dengan fungsi ruangan tersebut. RT 

menunjukkan seberapa lama energi suara dapat bertahan di dalam ruangan, yang 

dihitung dengan cara mengukur waktu peluruhan energi suara dalam ruangan. 

Waktu peluruhan ini dapat diukur menggunakan konsep energi tunak maupun energi 

impulse. RT yang didapatkan berdasarkan konsep energi tunak dapat digunakan 

untuk memberikan gambaran kasar, waktu dengung ruangan tersebut secara global. 

RT jenis ini dapat dihitung dengan mudah, apabila kita memiliki data volume dan luas 

permukaan serta karakteristik absorpsi setiap permukaan yang ada dalam ruangan. 



Sedangkan RT yang berbasiskan energi impulse, didapatkan dengan cara merekam 

response ruangan terhadap sinyal impulse yang dibunyikan didalamnya. Dengan cara 

ini, RT di setiap titik dalam ruangan dapat diketahui dengan lebih detail bersamaan 

dengan parameter-parameter akustik yang lainnya. 

RT pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah energi pantulan yang terjadi dalam 

ruangan. Semakin banyak energi pantulan, semakin panjang RT ruangan, dan 

sebaliknya. Jumlah energi pantulan dalam ruangan berkaitan dengan karakteristik 

permukaan yang menyusun ruangan tersebut. Ruangan yang dominan disusun oleh 

material permukaan yang bersifat memantulkan energi suara cenderung memiliki RT 

yang panjang, sedangkan ruangan yang didominasi oleh material permukaan yang 

bersifat menyerap energi suara akan memiliki RT yang pendek. Ruangan yang 

keseluruhan permukaan dalamnya bersifat menyerap energi suara (RT sangat 

pendek) disebut ruang anti dengung (anechoic chamber), sedangkan ruangan yang 

keseluruhan permukaan dalamnya bersifat memantulkan suara (RT sangat panjang) 

disebut ruang dengung (reverberation chamber). Ruangan-ruangan yang kita 

tempati dan gunakan sehari-hari, mulai dari ruang tidur, ruang kelas, auditorium, 

masjid, gereja dsb akan memiliki RT diantara kedua ruangan tersebut diatas, karena 

pada umumnya permukaan dalamnya disusun dari gabungan material yang 

menyerap dan memantulkan energi suara. Desain bentuk, geometri dan komposisi 

material penyusun dalam ruangan inilah yang akan menentukan RT ruangan, 

sekaligus kinerja akustik ruangan tersebut. 

c. Warmth 

Kriteria ini ditunjukkan oleh  spektrum waktu dengung ruangan. 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. 

 



d. Intimacy 

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. 

e. Diffusion 

Secara garis besar difusi adalah penyebaran suara dalam suatu ruangan. Difusi yang 

baik adalah setiap titik di ruangan akan mendengar sama jelasnya, baik di bagian 

depan maupun belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDGEMENT 

a. Direct Arrival 

Bila kita melihat gambar, baik foto maupun sketsa (ada pada bagian lampiran gambar) 

ruang TVST B, dapat dilihat secara nyata bahwa pembicara (dosen), yang di sini 

bertindak sebagai sumber suara, dapat terlihat secara jelas oleh audience. Hal ini 

dikarenakan geometri ruangan yang bisa dikatakan cukup baik dan juga posisi tempat 

duduk audience yang dirancang semakin ke belakang, semakin tinggi posisinya 

(menaik). 

 

b. Reverberation Time 

Waktu dengung di ruang TVST bisa dikatakan kecil. Mengapa demikian? Hal ini 

dikarenakan saat kami melakukan observasi lokasi (saat ruangan sepi karena tidak ada 

kelas), seorang teman kami bernyanyi di depan kelas. Menurut perspektif kami, 

reverberation time-nya hanya sebentar. Lantunan suara yang diperdengarkan oleh 

teman kami tadi cukup jelas didengar. 

 

c. Warmth 

Menurut perspektif kami, ruang TVST A memiliki warmth yang cukup baik. Ini 

dikarenakan lantunan lagu yang didengar cukup enak dan nyaman untuk didengar, 

sehingga tercipta suasana yang cukup hangat. 

 

d. Intimacy 

Intimacy ruang TVST B kurang baik. Hal ini dapt dilihat saat adanya kuliah, di mana 

sumber suara (dosen) tidak terasa intim (dekat) dengan audience (mahasiswa). 

 

e. Diffusion 

Penyebaran suara pada ruangan ini dapat dikatakan tidak begitu baik. Hal ini dapat 

dilihat dari kualitas suara yang didengar oleh pendengar yang duduk di belakang yang 



ternyata lebih kecil dibandingkan dengan pendengar yang duduk di depan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyebaran suara di ruangan ini tidak begitu merata. 

 

ANALISIS 

 

a. Direct Arrival 

Dalam suatu ruangan, harus terdapat garis penglihatan langsung dan jelas antara 

sumber suara dan audience. sumber suara (dalam hal ini dosen) dapat terlihat jelas 

karena geomteri ruang TVST B yang baik dan pengaturan posisi tempat duduk yang 

semakin ke belakang semakin tinggi posisinya (menaik). 

b. Reverberation Time 

Ruang TVST B mempunyai reverberation time yang sebentar. Hal ini dikarenakan 

adanya absorber pada sisi-sisi ruangan. Absorber tersebut berupa kain dan kapuk. 

Adanya absorber ini sangat baik untuk mengurangi waktu dengung sehingga 

kegiatan belajar-mengajar  di TVST B dapat berjalan dengan baik. 

c. Warmth 

Warmth ruangan TVST B kami rasa cukup baik. Hal ini dikarenakan waktu dengung 

ruangan pada frekuensi-frekuensi rendah lebih besar daripada frekuensi mig-high. 

Hal ini mengakibatkan ruangan menjadi lebih hangat (warmth). 

d. Intimacy 

Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara yang 

dibunyikan dalam ruangan tersebut. Suara dari dosen sebagai sumber suara tidak 

terasa begitu intim saat audience (mahasiswa) duduk di bagian belakang. 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. 

 

 

 



e. Diffusion 

Diffusion pada ruang TVST B bisa dikatakan tidak begitu baik. Padahal pada sisi-sisi 

ruang TVST sudah terdapat diffuser. Hal ini mungkin disebabkan karena ruangan 

yang terlalu luas sehingga penyebaran suara tetap tidak merata, walaupun sudah 

terdapat diffuser (rotan). 

 

KESIMPULAN 

Setelah meninjau kriteria akustik ruang TVST B dari segi direct arrival, reverberation time, 

warmth, intimacy, dan diffusion, dapat disimpulkan bahwa ruang kelas TVST B cukup layak 

digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di ITB. Faktor minusnya terdapat pada ruangan 

yang, menurut hemat kami, terlalu luas untuk digunakan sebagai ruang kelas, sehingga 

intimacy dan diffusion-nya kurang begitu baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN GAMBAR 
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Gambar lapisan dinding dari ruang TSVT B yang terdapat 

absorber (kain+kapuk) dan diffuser (rotan) 

Denah ruangan TVST B 

http://jokosarwono.wordpress.com/

