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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 . 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. Adapun beberapa parameter yang 
mempengaruhi kondisi akustik ruangan pada ruang  adalah waktu dengung (Reverberation 
Time) dan Background Noise. Pengukuran background noise dilakukan dengan alat Sound Level 
Meter, sementara untuk mendapatkan nilai waktu dengung, dilakukan dengan mengukur 
terlebih dahulu luas permukaan dari dinding, lantai dan atap ruangan. Parameter yang 
mempengaruhi kejelasan percakapan dalam ruangan adalah Background Noise, EDT (Early 
Decay Time), D50 (Definition), dan STI (Speech Transmission Index). Beberapa standar kondisi 
akustik untuk ruang  (EDT dan STI) telah tersedia standarnya, diantaranya standar dari ASA 
(Acoustical Society of America).Dengan membandingkan nilai yang terukur dengan kriteria pada 
nilai standar, maka dapat dievaluasi tingkat kejelasan percakapan pada ruang   yang 
menyatakan tingkat performa akustiknya. Setelah dilakukan pengukuran, maka dilakukan 
pemetaan distribusi nilai parameter akustik yang ditujukan sebagai referensi  untuk kegiatan 
perbaikan bila diperlukan.   

II.  Dasar Teori  

Dalam bidang akustik terdapat fenomena-fenomena akustik, kriteria akustik dari suatu 
ruangan dan permasalahan akustik yang dimiliki oleh suatu ruangan. Hal-hal tersebut akan 
dirincikan pada poin-poin dibawah ini.  

Absorpsi  

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.  

 

 



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.  

Refraksi  

Refraksi merupakan fenomena akustik saat gelombang suara berubah arah rambatnya 
saar 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.  

 Difraksi  

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.  

Background Noise  

Background noise  adalah suatu parameter kebisingan yang banyak mengganggu sinyal 
utama yaitu percakapan dalam suatu ruang seminar. Background noise  ini merupakan suara 
yang terdeteksi pada ruangan tanpa sumber suara utama.   

 Reverberation Time (Waktu Dengung)   

 Merupakan lama waktu yang biasa didengar oleh pengamat di dalam suatu ruangan bila 
diukur secara subjektif. Hal ini diakibatkan oleh peluruhan energi suara dalam ruangan 
tersebut. Sehingga masing2 ruangan memiliki RT yang berbeda karena energy yang dipantulkan 
itupun berbeda pula. Semakin banyak energy pantulan yang terjadi maka semakin panjanglah 
RT dari ruangan tersebut. Material permukaan sangatlah menentukan panjang tidaknya RT ini, 
karena jika energy suara tidak dipantulkan maka akan diserap oleh permukaan tersebut 
sehingga energinya meluruh dengan cepat. Desain bentuk serta geometri ruangan juga 
menentukan panjangnya RT ini karena semakin banyak sudut yang ada di dalam ruangan 



tersebut,maka akan semakin sering memantul dan RT semakin panjang. Oleh karena itu RT ini 
sangatlah menentukan kelayakan dari suatu ruangan dan paling gampang untuk diambil 
datanya. Ruang percakapan yang baik memerlukan waktu dengung antara 0,7-1 detik. 

Speech Transmission Index  

Speech Transmission Index merupakan tingkat kejelasan percakapan pada suatu 
ruangan. Nilai dari parameter ini berkisar antara 0-1. Nilai dari STI menunjukkan seberapa 
banyak kata yang dapat dipahami oleh pendengar pada ruangan uji. Misalnya, jika speech 
transmission index dari suatu ruangan adalah 0.5, maka rata-rata, hanya setengah dari kata-
kata si pembicara yang dapat terdengar dengan jelas oleh si pendengar. Nilai dari STI ini 
dipengaruhi oleh banyak hal, seperti posisi pendengar, dimensi ruangan serta parameter 
akustik dari ruangan itu sendiri, background noise, kualitas suara si pembicara, dan kondisi 
pendengar. Kejelasan percakapan biasanya dapat diprediksi dari nilai waktu dengung dan 
signal-to-noise ratio.   

 

Focusing of Sound (Pemusatan Suara)  

 Masalah ini biasanya terjadi apabila ada permukaan cekung (concave) yang bersifat 
reflektif, baik di daerah panggung, dinding belakang ruangan, maupun di langit-langit (kubah 
atau jejaring kubah).  Bila anda mendesain ruangan dan aspek desain mengharuskan ada 
elemen cekung/kubah, ada baiknya anda melakukan treatment akustik pada bidang tersebut, 
bisa dengan cara membuat permukaannya absorptif (mis. menggunakan acoustics spray) atau 
membuat permukaannya bersifat diffuse. 

 Echoe (pantulan berulang dan kuat) 

 Problem ini seringkali dibahasakan sebagai gema, yang menurut saya pribadi adalah 
terjemahan yang kurang tepat. Echoe disebabkan oleh permukaan datar yang sangat reflektif 
atau permukaan hyperbolic reflektif (terutama pada dinding yang terletak jauh dari sumber). 
Pantulan yang diakibatkan oleh permukaan-permukaan tersebut bersifat spekular dan memiliki 
energi yang masih besar, sehingga (bersama dengan delay time yang lama) akan mengganggu 
suara langsung. Problem akan menjadi lebih parah, apabila ada permukaan reflektif sejajar di 
hadapannya. Permukaan reflektif sejajar bisa menyebabkan pantulan yang berulang-ulang 
(flutter echoe) dan juga gelombang berdiri. Flutter echoe ini bisa terjadi pada arah horisontal 



(akibat dinding sejajar) maupun arah vertikal (lantai dan langit-langit sejajar dan keduanya 
reflektif). 

Resonance (Resonansi) 

Seperti halnya echoe problem ini juga diakibatkan oleh dinding paralel, terutama pada 
ruangan yang berbentuk persegi panjang atau kotak. Contoh yang paling mudah bisa ditemukan 
di ruang kamar mandi yang dindingnya (sebagian besar atau seluruhnya) dilapisi keramik. 

External Noise (Bising) 

Problem ini dihadapi oleh hampir seluruh ruangan yang ada di dunia ini, karena pada 
umumnya ruangan dibangun di sekitar sistem-sistem yang lain. Misalnya, sebuah ruang konser 
berada pada bangunan yang berada di tepi jalan raya dan jalan kereta api atau ruang konser 
yang bersebelahan dengan ruang latihan atau ruangan kelas yang bersebelahan. Bising dapat 
menjalar menembus sistem dinding, langit-langit dan lantai, disamping menjalar langsung 
melewati hubungan udara dari luar ruangan ke dalam ruangan (lewat jendela, pintu, saluran 
AC, ventilasi, dsb). Konsep pengendaliannya berkaitan dengan desain insulasi (sistem kedap 
suara). Pada ruangan-ruangan yang critical fungsi akustiknya, biasanya secara struktur ruangan 
dipisahkan dari ruangan disekelilingnya, atau biasa disebut box within a box concept. 

Doubled Reverberation Time (Waktu dengung ganda) 

Problem ini biasanya terjadi pada ruangan yang memiliki koridor terbuka/ruang samping 
atau pada ruangan playback yang memiliki waktu dengung yang cukup panjang. 

Kriteria AKustik 

Liveness 

Kriteria ini berkaitan dengan persepsi subjektif pengguna ruangan terhadap waktu 
dengung (reverberation time) yang dimiliki oleh ruangan. Ruangan yang live, biasanya berkaitan 
dengan waktu dengung yang panjang, dan ruangan yang death berkaitan dengan waktu 
dengung yang pendek. Panjang pendeknya waktu dengung yang diperlukan untuk sebuah 
ruangan, tentu saja akan bergantung pada fungsi ruangan tersebut. Ruang untuk konser 
symphony misalnya, memerlukan waktu dengung 1.7 – 2.2 detik, sedangkan untuk ruang 
percakapan antara 0.7 – 1 detik. 

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. 

Fullness vs Clarity 

Kriteria ini menunjukkan jumlah refleksi suara (energi pantulan) dibandingkan dengan 
energi suara langsung yang dikandung dalam energi suara yang didengar oleh pendengar yang 
berada dalam ruangan tersebut. Kedua kriteria berkaitan satu sama lain. Bila perbandingan 
energi pantulan terhadap energi suara langsung besar, maka medan suara akan terdengar 
penuh (full). Akan tetapi, bila melewati rasio tertentu, maka kejernihan informasi yang dibawa 
suara tersebut akan terganggu. Dalam kasus ruangan digunakan untuk kegiatan bermusik, 
kriteria C80 menunjukkan hal ini. (D50 untuk speech). 

Warmth vs Brilliance 

Kedua 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. 

Texture 

Kriteria ini menunjukkan seberapa banyak pantulan yang diterima oleh pendengar 
dalam waktu-waktu awal (< 60 ms) menerima sinyal suara. Bila terdapat paling tidak 5 pantulan 
terkandung dalam impulse response di awal 60 ms, maka ruangan tersebut dikategorikan 
memiliki texture yang baik. 

Blend dan Ensemble 

Kriteria Blend menunjukkan bagaimana kondisi mendengar yang dirasakan di area 
pendengar. Bila seluruh sumber suara yang dibunyikan di ruangan tersebut tercampur dengan 
baik  (dan dapat dinikmati tentunya), maka kondisi mendengar di ruangan tersebut dikatakan 
baik. Hal ini berkaitan dengan kriteria bagaimana suara di area panggung diramu (ensemble). 
Contoh, apabila ruangan digunakan untuk konser musik symphony, maka pemain di panggung 
harus bisa mendengar  (ensemble) dan pendengar di area pendengar juga harus bisa 
mendengar (blend) keseluruhan (instruments) symphony yang dimainkan. 

III. Topik Permasalahan 

Ruang TVST merupakan salah satu ruang belajar di ITB yang memiliki desain ruang 
yang dapat dikatakan unik. Tapi apakah dari segi akustika desain ruangan ini sudah memenuhi 
standar akustik ruang kelas? Ruang kelas disini diartikan sebagai ruangan yang menampung 



orang banyak dan aliran suara dirancang dari pendengar terhadap satu sumber suara di tengah 
ruangan, dalam hal ini adalah dosen. Biasanya ruangan yang cenderung luas dan memiliki 
material reflektif pada penyusun  ruangan membuat energi pantulan gelombang suara 
membesar dan mengganggu sumber suara. Resonansi juga harus dipertanyakan,apalagi jika 
dalam ruangan tersebut memiliki dinding  reflektif. Kemudian faktor kebisingan dari luar yang 
tentu saja mengganggu, mengingat fungsi utama dari ruangan ini adalah membuat 
orang/mahasiswa  focus dan jelas mendengarkan perkuliahan dengan baik. Oleh karena itu, 
dilakukan penelitian secara kualitatid untuk membuktikan atau mendefinisikan apakah ruang 
TVST tersebut sudah memenuhi standar ruang kuliah. Dalam penelitian tersebut nantinya hal-
hal yang diukur atau ditinjau adalah kriteria akustik dari suatu ruangan dan problema akustik 
yang ada pada ruangan tersebut. 
 
IV. Judgment 
  Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penilaian secara kualitatif 
yang dilakukan terhadap ruangan TVST akan dibahas pada subtopic ini. Penilaian dimulai 
dengan meninjau ruangan tersebut dari denahnya. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 Dari sketsa denah diatas, dapat dilihat, bahwa secara garis besar ruangan berbentuk 
segi enam yang berbeda layaknya segi enam pada umumnya. Secara subjektif, bentuk tersebut 
membuat gelombang bunyi dari sumber suara terpantul secara efektif, sehingga semua energy 
yang dihasilkan dari sumber suara hampir semuanya tertangkap oleh pendengar. Seperti 
diilustrasikan pada gambar dibawah ini. 

 

 



 

 Dari segi tempat duduk yang bertingkat, hal ini mungkin bertujuan agar intensitas 
energy yang ditangkap oleh pendengar dari sumber suara tidak terlalu mengalami banyak 
pengurangan. Seperti diilustrasikan  oleh gambar di bawah ini. 



 

 

 Untuk bagian atap dan dinding yang digunakan, ruangan ini menggunakan dinding 
peredam bersifat menyerap suara yang dihasilkan dari dalam ruangan sehingga tidak terpantul 
kembali ke dalam ruangan. Pada bagian atap, yang mana menggunakan bahan triplek, disusun 
bentuknya untuk menciptakan pantulan suara yang difusif. Sehingga suara yang dihasilkan 
tersebar merata.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



V.  Analisis 

 Analisa akustik pada ruangan ini dilakukan berdasarkan kriteria akustik suatu ruangan 
dan problem akustik yang ada. Seperti yang telah dipaparkan pada Dasar Teori, terdapat 
beberapa kriteria akustik. Berikut adalah analisa terhadap beberapa kriteria akustik tersebut. 

- Liveness  
Penilaian liveness dilakukan berdasarkan waktu dengung ruangan itu sendiri. 
Secara kuantitatif dari hasil pengukuran objektif, waktu dengung ruangan ini 
adalah 0.5s, yang mana memiliki kategori di bawah standar, yaitu 0.7-1s. 
Sehingga ruangan ini tergolong kategori death yang menyebabkan sumber suara 
membutuhkan energy lebih besar agar suaranya terdengar. 

- Intimacy 
Intimacy berkaitan dengan waktu tunda. Jadi, secara kualitatif, dapat dikatakan 
keintiman dari akustik ruangan ini adalah cukup. 

- Warmth or Brilliance 
Kriteria ini berkaitan dengan waktu dengung yang dihasilkan. Sehingga kategori 
ruangan ini adalah Warmth, karena waktu dengung yang dihasilkan lebih tertuju 
pada frekuensi menengah kebawah. 

- Texture 
 Berdasarkan teori,texture dalah berapa banyak pantulan dalam 60 ms, 
Berdasarkan hasil pengamatan,  suara yang terdengar dari sumber suara  
langsung terdengar tanpa pantulan yang berlebih. 

- Blend n Ensemble 
 Secara kualitatif, untuk kriteria ini, ruangan TVST sudah cukup baik. Walau 
sumber suara utama bukan merupakan pengeras suara(loudspeaker). 

- Fullness vs Clarity 
 Ruangan ini memiliki kriteria D50, yang mana kriteria tersebut ditujukan pada 
ruangan yang tidak menggunakan speaker, yang mana suara dihasilkan langsung 
dari sumber suara. 

 
Selanjutnya adalah mengenai masalah akustik yang biasanya terjadi pada sebuah 

ruangan. Berikut adalah penjabaran dari masalah-masalah tersebut. 
 

- Focusing Sound 
Masalah ini sering terjadi akibat adanya kubah atau permukaan reflektif cekung. 
Sedangkan untuk ruangan TVST,dengan permukaan dinding yang sebagian besar 
dilapisi oler material absorber, maka suara tidak banyak yang di pantulkan dan 



bagian atap yang memantulkan suara secara difusif menyebabkan suara yang 
terdapat pada ruangan ini menjadi focus. 

- Echo 
 Sumber suara pada ruangan ini ditujukan pada sumber suara kategori rendah. 
dan dimensi ruangan yang unik dan besar, tentu menyebabkan tidak terjadinya 
Echo pada ruangan ini. 

- Resonansi 
 Resonansi terjadi pada ruangan yang berbentuk  persegi atau kotak dan dinding 
yang memantulkan suara. Jadi, untuk ruangan ini tidak terjadi resonansi suara. 

- External Noise 
 Jika pintu di ruangan ini dibuka,ada faktor external nois yang terdengar tepati 
tidak cukup mengganggu,namun jika pintu tertutup,external noise hanya 
terdengar sedikit. Hal ini menunjukkan, desain insulasi suara telah diterapkan di 
ruangan ini. 

 
VI. Kesimpulan 
  Dari Judgment dan Analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa ruangan TVST C memang layak digunakan sebagai ruang kuliah/belajar. Walaupun 
terdapat beberapa kekurangan dan masalah yang ada pada ruangan ini, hal tersebut tidak 
terlalu mengganggu aliran suara yang terjadi di ruangan tersebut. Hal paling utama adalah 
suara dari sumber suara sampai pada pendengar dengan kualitas baik dan kondisi pendengar 
yang berada pada ruangan tersebut menjadi lebih nyaman. 
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