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A. Ruangan yang Dianalisis 

Ruangan yang dipilih dalam tugas evaluasi kondisi akustik ruang kali ini adalah Gedung 

Teater Tertutup Balai Pengelolaan Taman Budaya (Dago Tea House). 

Ruangan ini biasanya dipergunakan untuk pertunjukan musik, teater maupun 

pertunjukan seni lainnya, dan memiliki ruang penonton yang berkapasitas sekitar 600 

tempat duduk dengan panggung berukuran 12 x 8,5 m. 

 

      
(a) (b) 

Gambar 1. Gedung Teater Tertutup Balai Pengelolaan Taman Budaya (a) dilihat dari arah panggung (b) dilihat dari tempat 
duduk penonton. 

 
 
 

B. Latar Belakang 

Pemilihan ruangan ini didasari oleh pengamatan bahwa perancangan auditorium 

(gedung pertunjukan) di Indonesia seringkali didesain tanpa melibatkan aspek-aspek akustik. 

Hal ini menyebabkan kondisi akustik terkadang tidak memadai sehingga tidak mampu 

menampilkan kualitas akustik yang baik. 

Auditorium berasal dari kata audiens (penonton/penikmat) dan rium (tempat), 

sehingga auditorium dapat diartikan sebagai tempat berkumpul penonton untuk 

menyaksikan suatu pertunjukan tertentu.1 

Auditorium dibedakan berdasarkan aktivitas yang dilakukan didalamnya, yaitu: 

• Speech auditorium :  auditorium yang fungsi utamanya adalah untuk aktivitas 

percakapan, seperti konferenasi atau seminar. 

(1)  http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/files/journals/341/articles/16742/submission/copyedit /16742-16841-2-CE.pdf 
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• Music auditorium : auditorium yang fungsi utamanya adalah untuk 

menampilkan aktivitas kesenian seperti pertunjukan musik, 

teater musikal dan seni tari. 

• Auditorium multifungsi : auditorium yang difungsikan untuk menampung kegiatan 

percakapan dan musik sekaligus. 

Adanya perbedaan aktivitas dalam setiap jenis auditorium berarti memerlukan kondisi 

akustik yang berbeda juga. Gedung auditorium yang menyajikan pertunjukan seni teater, 

drama, atau musik, desain akustiknya diarahkan untuk dapat memberi kepuasan kepada 

setiap penonton yang berada dalam ruang. Untuk pertunjukan teatrikal, diharapkan 

penonton dapat mendengar dengan jelas setiap artikulasi percakapan aktor sehingga nuansa 

dan efek dramatis yang berusaha ditampilkan dapat ditangkap dan dicerna. Tetapi dalam 

gedung auditorium yang menyajikan pertunjukan musik, artikulasi musiknya dan mimik 

aktor bukan merupakan hal yang utama, karena yang terpenting adalah setiap penonton 

yang berada dalam ruang dapat mendengar dan menikmati harmoni irama musik tersebut 

dengan baik. Pertunjukan bisa dinikmati dengan nyaman atau sebaliknya, menjadi tidak 

nyaman, antara lain tergantung atas kualitas akustik ruang.  

 

C. Topik Permasalahan  

Topik permasalahan yang akan dibahas adalah karakteristik akustik ruang dari  Gedung 

Teater Tertutup Balai Pengelolaan Taman Budaya. Karakteristik yang akan dievaluasi antara 

lain: 

• Direct arrivals 

• Reverberation time at 500 Hz 

• Warmth 

• Intimacy 

• Diffusion 
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D. Judgement 

Mekanisme terjadinya medan suara di dalam ruang tertutup dijelaskan secara 

sederhana : terjadinya suara itu menyangkut 3 komponen utama yaitu sumber suara, 

ruangan/medium dan penerima. Jika salah satu dari ketiga komponen utama tersebut 

tidak ada, maka suara pun tidak ada. Ketiga komponen utama akustik ini memiliki 

karakteristik yang dapat dinilai dan diukur baik itu secara objektif maupun secara 

subjektif. Penilaian objektif tentunya berdasarkan kepada besaran-besaran yang 

bersifat objektif yaitu besaran-besaran fisika (Akustik), misalnya besaran ‘sound 

pressure level’ dari sumber suara, besaran waktu dengung ruangan atau juga 

‘directivity’ dari mikrophone (dalam hal ini mikrophone bertindak sebagai penerima 

suara). Sementara itu penilaian subjektif pada umumnya berdasarkan kepada 

‘subjective preference’ dari orang yang menilainya, meskipun penilaian yang dilakukan 

tersebut sering juga didasarkan kepada besaran-besaran fisika, misalnya seseorang 

lebih menyukai ‘speaker A’ dibandingkan dengan ‘speaker B’ akibat adanya perbedaan 

karakteristik frekwensi atau juga perbedaan karakteristik dinamiknya. 2 

Penilaian (judgement) yang dilakukan dalam evaluasi ruang ini dilakukan secara 

subjektif, yaitu berdasarkan ‘subjective preference’ dari pendengar, tanpa menggunakan 

alat bantu seperti sound level meter. Penilaian dilakukan untuk fungsi ruangan sebagai 

gedung pertunjukan musik sekaligus pertunjukan teater pada saat ruangan kosong dan 

tanpa menggunakan sound system. 

Hasil yang diperoleh dari skala 0-5 adalah: 

1. Direct arrival  

2. Reverberation time 

3. Warmth 

4. Intimacy 

5. Diffusion 

  

(2)  http://www.facebook.com/topic.php?uid=220488918641&topic=12567  
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E. Analisis 

1. Direct Arrival 

Direct arrival adalah sumber suara berada di area yang terlihat. Direct arrival dari 

ruangan yang diamati dapat dikatakan sangat baik, karena kursi penonton dibuat dengan 

susunan bertingkat-tingkat sehingga semua penonton dari tempat manapun dapat 

melihat secara langsung ke sumber suara yang ada di panggung. Suara langsung dapat 

didengar jelas dari kursi manapun di dalam ruangan. 

 

 
Gambar 2. Susunan kursi penonton yang bertingkat-tingkat 

 
2. Reverberation Time 

Waktu dengung (Reverberation Time) adalah waktu yang dibutuhkan energi 

bunyi untuk meluruh hingga tidak terdengar. Parameter waktu dengung (RT) 

auditorium berbeda-beda tergantung penggunaannya. RT yang terlalu pendek akan 

menyebabkan ruangan terasa ‘mati’ sebaliknya RT yang panjang akan memberikan 

suasana ‘hidup’ pada ruangan (Satwiko, 2004:91). RT untuk jenis speech auditorium 

disarankan berada pada 0,60-1,20 detik, sedangkan untuk music auditorium 

disarankan berada pada 1,00-1,70 detik (Egan, 1976:154). Bahan penutup bidang 

permukaan interior yang berkaitan dengan angka koefisien absorbsi dan refleksi, 

sangat berpengaruh dalam menentukan besaran RT suatu auditorium (Doelle, 

1972:63).3 

Reverbration time dari ruangan ini dinilai sangat baik untuk fungsinya sebagai musik 

auditorium, dan cukup untuk speech auditorium yaitu menurut pengamatan subjektif 

dengan menggunakan stopwatch sekitar 1,7 detik dalam kondisi ruangan yang kosong, 

hanya berisi 9 orang. Reverberation time ruangan cukup besar, namun artikulasi dari 

orang yang berbicara di atas panggung masih cukup jelas terdengar.  

(3)  http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/files/journals/341/articles/16742/submission/copyedit /16742-16841-2-CE.pdf 
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Reverberation time umumnya dipengaruhi oleh material penyusun ruangan. 

Ruangan yang dominan disusun oleh materia yang bersifat menyerap suara akan 

memiliki reverberation time yang pendek, sedangkan ruangan dengan material yang 

sifatnya memantulkan suara cenderung memiliki reverberation time yang panjang.  

 Material penyusun ruangan ini sebagian besar adalah panel kayu. Namun, 

berdasarkan mengamatan, panel kayu di dalam ruangan ini lebih berfungsi sebagai 

diffuser dibandingkan sebagai absorber. Material absorber suara yang ada di dalam 

ruangan adalah korden di panggung dan ,yang paling dominan, kursi penonton. Kursi 

penonton memang sebaiknya dilapisi bahan yang absorben, sehingga apabila auditorium 

terisi penuh atau hanya sedikit, maka perbedaan reverberation time tidak terlalu 

signifikan, karena penonton merupakan faktor penyerap bunyi.  

 

        
Gambar 3. Material kayu yang digunakan pada dinding ruangan 
 
 
 

3. Warmth 

Warmth merupakan rasio waktu dengung frekuensi rendah dengan waktu dengung 

frekuensi  menengah. Warmth untuk ruangan ini dinilai sangat baik, karena saat 

diperdengarkan musik dengan frekuensi yang lebih rendah reverberation timenya terasa 

lebih panjang, suara berfrekuensi rendah terdengar lebih lama bila dibandingkan suara 

berfrekuensi menengah, sehingga ruangan terasa lebih hangat. 

 
4. Intimacy 

Intimacy adalah waktu yang dirasakan pendengar antara suara langsung (direct) 

dengan suara pantul awal. Intimacy untuk ruangan ini hanya dinilai cukup. Karena 



UTS AKUSTIK-T3204 [ Syafrina Nurwardani-13307101] 
 

 

2010 

6 

ukuran ruangan yang besar, maka waktu pantulan awal dari sumber suara mempunyai 

nilai yang cukup besar, sehingga kesan dekat tidak terlalu didapat. 

 
5. Diffusion 

Diffusion merupakan penyebaran suara dalam ruangan. 

 

 

 

 

 Gambar 4. Sifat bunyi untuk material absorber, reflector dan diffuser 4 

 

Diffusion dari ruangan ini dinilai sangat baik. Di dalam ruangan ini, dindingnya 

didominasi oleh panel kayu yang berfungsi sebagai diffuser. Selain dinding panel kayu, 

langit-langit yang dibuat tidak datar juga berfungsi sebagai diffuser. 

Diffuser yag ada pada dinding bagian belakang juga sangat berguna karena bunyi 

yang sampai ke permukaan dinding bagian belakang sudah menempuh jarak yang 

panjang sehingga pantulannya kurang berguna bagi penonton dan bisa menimbulkan 

echo.  

Diffusion merupakan aspek yang  sangat penting untuk sebuah ruang auditorium,  

agar bunyi dapat terdistribusi dengan baik, karena diperlukan distribusi  suara yang 

sangat merata, jangan sampai terjadi perbedaan pendengaran antara kursi depan dengan 

kursi penonton di deretan paling belakang. 

         
 

 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) 

Gambar 5. Diffuser pada ruangan (a) panel kayu (b) langit-langit 
  

(4)  http://peredamsuara.com/index.php/2009/03/tips-untuk-membuat-panel-akustik/ 
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F. Kesimpulan 

Secara keseluruhan, kondisi akustik Gedung Teater Tertutup Balai Pengelolaan Taman 
Budaya (Dago Tea House) dinilai baik, sesuai fungsinya sebagai gedung pertunjukan musik 
maupun teatrikal, terutama dari sisi direct arrival, warmth dan diffusion, membuat ruangan 
tidak terkesan ‘mati’ ataupun ‘dingin’. 
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