
UTS TF - 3204 AKUSTIK 

RUANG 9231 GKU TIMUR ITB 

 

Oleh : Wahyu Pitoyo  

NIM : 13307073 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA 

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 

2010 



BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

Untuk menciptakan suatu kenyamanan dalam sebuah ruangan, kondisi akustik baik 

di dalam maupun di luar ruangan sangat berpengaruh. Maka dari itu, untuk menghasilkan 

sebuah kenyamanan, kondisi akustik dalam ruangan pun harus didesain. Bentuk desain 

tiap-tiap ruangan akan berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tujuan ruangan tersebut. 

Ada yang didesain untuk sebuah konser, speech, ataupun hanya sekedar ruang kelas. 

Dalam desain tersebut meliputi bentuk dan juga material yang digunakan. 

Pada kesematan kali ini, saya akan mengambil sebuah sampel ruangan yang berada 

di ITB. Ruangan yang dipilih yaitu ruang 9231. Ruang 9231 merupakan sebuah ruangan 

yang terletak di GKU Timur lantai 4. Ruangan tersebut biasa digunakan untuk ruang kuliah 

umum. Bentuk ruangan tersebut memang jika dilihat agak berbeda dengan bentuk kelas 

kebanyakan di ITB. Desain yang dimiliki ruangan ini pun lebih baik jika dibandingkan dengan 

ruangan-ruangan kelas lainnya. Dengan kapasitas 200 orang, ruangan tersebut juga bisa 

digunakan untuk seminar, talkshow, ataupun acara sejenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TOPIK PERMASALAHAN 

 

Untuk mendesain sebuah ruangan yang dapat berfungsi dengan baik secara akustik, ada 

beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Setiap  ruangan pasti memiliki pertimbangan yang berbeda-

beda dalam pembuatannya sesuai dengan fungsinya. Pada kesempatan kali ini, topik permasalahan 

yang dibahas akan dibatasi kepada 5 hal saja, yaitu: 

1. Direct Arrivals 

Setiap ruangan memiliki karakteristik berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu 

saat pendengar mulai mendengar apa yang sumber suara keluarkan, tetapi ada juga yang 

pendengar dapat langsung mendengar apa yang sumber suara keluarkan. Direct arrivals ini 

juga dapat dijadikan satu pertimbangan dalam membuat suatu ruangan. Direct arrivals 

dipengaruhi oleh penempatan barang-barang pada ruangan tersebut. Dengan 

meminimalisasikan barang-barang yang ada pada suatu ruangan, akan menyebabkan suara 

yang dikeluarkan oleh sumber akan dapat langsung didengar oleh audience tanpapantulan.  

2. Reverberation Time 

Kriteria ini merupakan kriteria yang paling dikenal orang. Waktu dengung sering 

dijadikan acuan awal dalam mendesain sebuah ruangan secara akustik. Waktu dengung 

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

dengan cara mengukur waktu peluruhan energi suara dalam ruangan. Semakin lama 

peluruhan energi suara, semakin panjang juga waktu dengung yang terjadi.  

Waktu dengung pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah energi pantulan yang 

terjadi dalam ruangan. Semakin banyak energi pantulan, maka semakin panjang waktu 

dengung ruangan, dan sebaliknya. Energi pantulan dalam ruangan sangat berkaitan dengan 

karakteristik bahan material yang digunakan untuk permukaan dinding. Jika permukaan 

dinding menggunakan bahan yang dapat memantulkan suara, maka waktu dengung yang 

dihasilkan akan semakin panjang, dan begitu juga sebaliknya. 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). 

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. 

3. 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. 

4. Warmth 

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. 

5. Diffusion 

Penyebaran suara dalam ruangan harus diatur juga, agar pada sebuah ruangan 

terdapat pemerataan. Hal ini juga dapat berguna agar jika terdapat lebih dari satu sumber 

suara (pada sebuah konser) maka suara akan bercampur antara sumber suara satu dengan 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

JUDGEMENT 

Pada ruangan yang saya jadikan sampel, yaitu ruang 9231, saya melakukan penilaian yang saya 

lakukan secara subjektif. Dan hasilnya adalah: 

1. Direct Arrivals 

Dengan bantuan seseorang sebagai pendengar, saya menggunakan tepukan suara 

sebagai sumber suara. Dan hasilnya suara yang dihasilkan dari sumber suara dapat langsung 

didengar oleh pendengar tanpa ada waktu delay.  

2. Reverberation Time 

Dengan menggunakan sumber suara yang sama dan peralatan sederhana, yaitu 

berupa tepukan tangan dan stopwatch, waktu dengung yang terjadi di ruang 9231 ini yaitu 

sekitar 0,3-0,4 detik.  

3. Intimacy 

Pada ruangan 9231 ini, diukur pula waktu delay yang terjadi. Ternyata tidak ada 

waktu delay pada ruang tersebut, hal ini ditandai dengan langsung dapat didengarnya suara 

dari sumber suara oleh pendengar.  

4. Warmth 

Warmth ini berhubungan juga dengan reverberation time (waktu dengung). Karena 

pada ruangan ini waktu dengungnya tidak terlalu lama, maka ruangan tersebut bisa dibilang 

warmth.  

5. Diffusion 

Penyeberan suara di ruangan ini bisa dibilang kurang baik. Karena setelah diamati, 

untuk pendengar yang berada jauh dari sumber, pendengar mendapati hasil suara dari 

sumber yang kurang baik jika dibandingkan dengan pendengar yang berada tidak jauh dari 

sumber suara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISIS 

 

1. Direct Arrivals 

 

Seperti yang sudaah dibahas sebelumnya, suara dari sumber suara dapat langsung didengar oleh 

pendengar baik sumber suara langsung dari suara seseorang maupun dari speaker. Seperti yang 

dilihat dari gambar diatas, ruangan kelas yang yang bertingkat menyebabkan suara dari sumber 

dapat langsung terdengar oleh pendengar walapun untuk bagian paling belakang terkadang suara 

yang tidak bersumber dari speaker terdengar tidak terlalu jelas.  

2. Reverberation Time 

Reverberation time (waktu 

dengung) pada suatu ruangan 

juga dipengaruhi oleh 

material/bahan dinding ruangan 

tersebut. Untuk ruang 9231 

yang dijadikan sampel kali ini, 

dinding ruangan dilapisi oleh 

absorber seperti dapat dilihat 

pada gambar disamping. 

Dengan adanya absorber suara 

yang seharusnya dipantulkan 

dengan sempurna, akan diserap 

oleh absorber tersebut. Selain 

itu, kursi-kursi pada ruang 9231 

ini juga dilapisi oleh bahan yang menyerap bunyi pula. 2 hal tersebut yang menyebabkan waktu 

dengung pada ruang tersebut pendek. 



 

3. Intimacy 

Dapat dilihat dari gambar disamping, 

ruang 9231 merupakan ruangan yang besar 

sehingga suara yang didengar oleh 

pendengar jarang yang akibat dari pantulan  

dinding, melainkan langsung dari sumber. 

Alasan kedua yaitu karena sebagian besar 

dinding dilapisi dengan bahan yang 

menyerap suara. Karena 2 hal tersebut, 

maka suara yang didengar oleh pendengar 

tidak terdapat waktu delay.  

 

 

 

 

4. Warmth 

Warmth itu dipengaruhi oleh 

reverberation time. Untuk ruangan yang 

digunakan untuk speech, reverberation 

time (waktu dengung) yang baik adalah 

yang pendek. Ruang 9231 ini memiliki 

reverberation time (waktu dengung) kira-

kira sekitar 0,3 - 0,4 detik. Sehingga 

selama ruangan ini digunakan hanya untuk 

seminar, speech, atau sejenisnya, maka 

akan menghasilkan suasana yang hangat.  

 

 

 

 

 



5. Diffusion 

Pada ruang 9231, penyebaran suara bisa dibilang kurang merata. Hal ini disebabkan oleh banyak 

hal, misalnya saja karena bahan absorber yang digunakan terlalu menyerap suara yang ada. Selain 

itu dari alasnya juga dilapisi dengan karpet yang lagi-lagi menyerap suara. Ada hal lain yang 

menyebabkan diffusi di ruangan ini kurang sempurna, yaitu bentuk atapnya yang lurus sehingga 

menyebabkan hasil pantulan tidak langsung sampai ke pendengar. Maka dari itu, ada beberapa titik 

terutama di sisi pojok-pojok ruangan yang tidak dapat mendengar sumber suara secara optimal. 

Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan speaker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

Ditinjau dari 5 hal yang telah dibahas, ruang 9231 bisa dibilang telah memenuhi syarat 

digunakan untuk melakukan speech, seminar, ataupun kuliah umum. Dari segi waktu dengung, ruang 

9231 memiliki waktu dengung yang pas untuk digunakan sebagai ruang untuk conference, seminar, 

atau kuliah umum. Walaupun secara diffusi ruangan tersebut kurang memenuhi syarat, namun hal 

tersebut dapat diatasi dengan menggunakan pengeras suara (speaker) agar suara lebih terdengar 

dengan jelas pada semua titik-titik pendengaran. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

http://jokosarwono.wordpress.com/category/akustika-ruangan/ 
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