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BAB 1

LATAR BELAKANG

Bagi sebuah ruangan, kondisi akustik merupakan hal yang penting. Hal ini harus

diperhatikan jika fungsi dari ruangan tersebut sangat bergantung pada kondisi akustik ruang

tersebut, contohnya adalah ruang yang ditujukan untuk speech, kuliah, konser, studio, dan

pertunjukkan. Dalam makalah ini, ruangan yang dievaluasi adalah ruang pertunjukan dari

Gedung Kesenian Rumentang Siang(GKRS).

GKRS berada di Jl. Baranang Siang No.1 Bandung di sebelah pasar Kosambi. GKRS

dijadikan tempat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keseninan. Kesenian yang

dipertunjukkan di gedung ini bukan hanya tarian dan kesenian trandisional, ballerina dan

seniman dari mancanegara pun ikut tampil disini. Seiring berjalannya waktu, banyak cobaan

yang terjadi pada GKRS. Sejak dibangun pada 10 januari 1975, GKRS telah mengalami 3 kali

renovasi. Namun cobaan terberat terjadi saat diberhentikannya anggaran dari pemerintah jawa

barat pada tahun 2008. Segala pemasukan sejak saat itu murni dari sewa gedung. jadi saat ini

GKRS pada kenyataannya jauh dari standar ideal bagi sebuah gedung kesenian. Infrastruktur

yang sudah berumur dan tidak terawat menghiasi gedung tersebut. Kondisi akustik ruang yang

seharusnya ada menjadi sulit untuk tercipta.

Adanya evaluasi kondisi akustik dirasa sangat penting demi kelangsungan GKRS. Hal ini

akan berdampak pada kenyamanan para seniman dan para penonton. Walaupun tidak ada

protes dari penonton tapi jika kondisi ini berlanjut terus maka gedung kesenian ini bisa di

tinggalkan.

BAB 2

TOPIK PERMASALAHAN

Masalah yang diangkat pada makalah ini adalah bagaimana kondisi akustik ruang pada

GKRS. Ini dilakukan dengan melakukan evaluasi kualitas suara yang terdengar di beberapa

tempat kursi penonton dan juga panggung. Kondisi akustik akan di jabarkan dalam parameter

akustik dan cacat akustik yang terjadi. Parameter akustik terdiri dari direct arrivals,

reverberation time, warmth, intimacy, dan diffusion. Sedangkan cacat akustik terdiri dari

focusing of sound, echoe, resonance, external noise, dan Doubled RT.



BAB 3

PENILAIAN

Ruangan dilihat dari panggung panggung

Dinding dan diffuser Atap

ku



Penilaian dilakukan secara objektif dengan menggunakan mic laptop dan secara

subjektif dengan telinga. Sumber suara merupakan tepukan tangan, suara pembicaraan dan

lagu dari laptop. Penilaian ini dijabarkan dalam parameter akustik ruang yaitu direct arrivals,

reverberation time, warmth, intimacy, dan diffusion.

1. Direct arrivals

Dalam menentukan direct arrivals sumber suara merupakan lagu dari laptop dan suara

pembicaraan. Dilihat dari beberapa titik di kursi penonton, suara yang terdengar benar-

benar berasal dari panggung. Tidak ada suara yang berasal dari belakang. Juga karena

barisan kursi yang semakin kebelakan semakin menanjak maka penonton belakang akan

dapat melihat para seniman tanpa terhalangi oleh yang duduk didepan.

2. Reverberation time

Dalam menentukan reverberation time, sumber suara merupakan  suara tangan dan

didengar oleh mic laptop yang direkam dengan menggunakan software adobe audition.

Besarnya T20 bisa dilihat di gambar diatas, yaitu kira-kira sebesar 0.6 detik.

3. Warmth

Agak sulit untuk menentukan wamth dari ruangan ini. Tetapi ketika ada suara music dan

suara pembicaraan, suara yang didengar terkesan agak cempreng. Karena warmth itu adalah

perbandingan suara rendah dengan suara sedang, maka bisa dibilang ruangan ini kurang

warmth.



4. Intimacy

Saat mendengar dari beberapa posisi baik dari depan maupun belakang, tidak terasa

adanya waktu tunda. Telinga merasakan sumber suara dekat di depan. Jadi bisa dibilang bahwa

intimacy dari ruangan ini bagus.

5. Diffusion

Diffusion pada ruangan ini sulit diperkirakan karena sumber suara merupakan sumber

tunggal. Saat mencoba beberapa tempat di kursi penontonpun suaranya terasa sama. Namun

dari hasil wawancara Pak Demi(kepala pelayanan umum GKRS), pernah ada sinden yang protes

bahwa dia tidak bisa mendengarkan nyanyiannya sendiri. Karena itu diffusion dari ruangan ini

dinilai cukup.

Penilaian kedua dilihat dari cacat akustik, yang terdiri dari focusing of sound, echoe, resonance,

external noise, dan Doubled RT.

1. Focusing of sound

Karena tidak ada ditemukannya suatu permukaan yang cekung maka tidak terjadi focusing

of sound

2. Echoe

Setelah didengar dari beberapa tempat, tidak ada terdengar adanya echoe di ruangan ini

3. Resonance

Sebenarnya masih kurang mengerti tentang pengertian dari resonansi ini, tapi pada waktu

pengamatan tidak ditemukan suatu benda yang ikut bergetar.

4. External noise

external noise adalah cacat yang sangat banyak muncul di ruangan ini. Dari dalam saja

terdengar suara gonggongan anjing di luar gedung. suara klakson mobil pun terdengar jelas.

Apalagi jika hujan terjadi, suaranya akan sangat menganggu. Dari keterangan dari Pak Demi,

hal ini dikibatkan oleh adanya atap yang bocor.

5. Double RT

tidak ada ruangan samping atau koridor terbuka di ruangan ini sehingga double RT tidak

terjadi.



BAB 4

ANALISIS

1. Parameter akustik

a. Direct arrivals

Untuk sebuah ruang kesenian, langsung dan penglihatan yang jelas antara penonton dan

seniman itu penting. Bukan hanya penting secara psikologi, tapi juga untuk memastikan

akan ada suara langsung bagus yang datang. Dari hasil evaluasi yang didapat menandakan

para penonton akan bisa melihat langsung ke seniman yang tampil dan juga mendengarkan

suaranya langsung dari sumbernya.

b. Reverberation time

Hasil dari T20 adalah 0.6 detik. Jika diasumsikan T60 adalah 3 kali dari  waktu T20 maka akan

didapat reverberation time T60 adalah 1.8 detik. Melihat besarnya volum dari ruangan yaitu

25m x 15m x 6m(kira-kira) maka akan didapat volume 79396.992 cubic feet. Saat dilihat dari

grafik diatas, maka tidak ada garis yang bertemu dengan titik merah. Seharusnya untuk

ruangan yang baik, maka titik itu harus berimpit dengan garis pada grafik sesuai dengan

fungsinya. Jadi ruang GKRS kurang optimum untuk berbagai fungsi tapi sudah cukup

mendekati. Hal ini bisa dikarenakan karena kerusakan-kerusakan yang ada di ruangan



tersebut. Bisa saja terjadi kesalahan pengukuran pada evaluasi ini karena memakai alat dan

pengetahuan yang sederhana, namun jika itu kenyataannya diharapkan menambah

beberapa absorber untuk mengurangi waktu dengung dalam ruangan atau menambah

volume dari ruangan.

c. Warmth

Warmth adalah rasa suara yang lebih gemuk, tebal, atau low. Saat evaluasi, didapat warmth

yang agak rendah. Hasil ini didapat ketika suara dihasilkan di panggung, suara terdengar

cempreng. Jadi terasa lebih bright. Seharusnya ruangan yang baik akan memiliki balance

antara warm dan bright. Dimana alat music dengan frekuensi yang berbeda-beda bisa

terdengar dengan baik.

d. Intimacy

Intimacy adalah rasa kedekatan antara pendengar dan sumber suara. Biasanya intimacy

harus diperhatikan pada ruangan dengan volume yang sangat besar seperti ruang konser

dengan kapasitas ribuan. Namun karena ruangan ini serasa cukup kecil sebagai ruang

pertunjukkan maka intimacy akan mudah didapat.

e. Diffusion

Diffusion adalah penyebaran suara yang merata pada ruangan. Dari pengamatan didapat

hasil suara yang merata pada kursi penonton tapi kurang merata di panggung. Hal ini

seharusnya tidak terjadi karena para seniman tidak merasa nyaman pada saat pertunjukkan.

Dengan menambah dan mengatur posisi reflector dan absorber pada panggung, maka

masalah ini akan bisa diselesaikan.

2. Cacat akustik

Cacat yang paling berpengaruh disini adalah external noise. External noise adalah hal yang harus

dihilangkan bagi sebuah ruang pertunjukkan karena akan menganggu pertunjukkan. Dulu pada

saat awal, GKRS ini bisa menangani external noise. Namun seiring waktu, ruang yang kedap

suara ini pun terganggu dengan external noise. Cara untuk menghilangkan external noise ini

hanya dengan memperbaiki bangunan ini.



BAB 5

KESIMPULAN

1. Ruang pertunjukan pada GKRS memiliki parameter akustik yang bagus walau belum

optimum dalam waktu dengungnya

2. Cacat akustik yang paling mengganggu pada ruang pertunjukkan di GKRS adalah External

noise

3. Untuk mengembalikan GKRS ke kondisi semula diperlukan perbaikan bangunan yang

memerlukan biaya besar.

BAB 6

DAFTAR PUSTAKA

 http://gadagidig.com/in/seni/gedung-kesenian-rumentang-siang.html

 http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/13/11351722/Mengembalikan.Dangiang.Rum

entang.Siang.

 http://jokosarwono.wordpress.com/

 “Fundamentals of Acoustics”, Prof. Victor F Humphrey, University of Southampton,

Institute of Sound and Vibration Research.

 http://www.reverberationtime.com

 Wawancara bersama Bpk. Demiyata, Kepala Bidang Pelayanan Umum

Gedung Kesenian Rumentang Siang.

http://gadagidig.com/in/seni/gedung-kesenian-rumentang-siang.html
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/13/11351722/Mengembalikan.Dangiang.Rum
http://jokosarwono.wordpress.com/
http://www.reverberationtime.com

