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Bab I 

Latar Belakang 

Aula barat kampus Instititut Teknologi Bandung (ITB) merupakan tempat yang sudah 
sangat familiar bagi mahasiswa ITB. Mengapa? Hal ini dikarenakan aula barat atau biasa 
disingkat dengan albar merupakan tempat yang sering digunakan mahasiswa untuk 
melakukan berbagai macam kegiatan. Kegiatan itu diantaranya seminar kemahasiswaan, 
konser musik, pergelaran band, makrab, ruang ujian, pergelaran seni, pameran dan berbagai 
macam kegiatan lainnya. 

Walaupun aula barat merupakan gedung serbaguna, yaitu dapat digunakan untuk 
berbagai macam kegiatan, namun belum tentu gedung ini (aula barat) baik untuk digunakan 
untuk setiap kegiatan. Mengapa? Karena setiap kegiatan memiliki karakteristik gedug yang 
cocok untuk dilakukan kegiatan tersebut. 

Oleh karenanya, penulis bermaksud untuk meninjau mengenai karakteristik dari sisi 
akustik gedung aula barat, Institut Teknologi Bandung (ITB). Hal ini dilakukan karena selain 
untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah akustik TF-3204, dibutuhkan pula informasi-
informasi penting yang ditinjau dari sisi akustik untuk mengetahui karakteristik dari gedung 
aula barat tersebut. Sehingga pada nantinya diharapkan makalah ini dapat menjadi bahan 
pertimbangan mahasiswa Institut Teknologi Bandung dalam mempergunakan gedung aula 
barat ini agar sesuai dengan fungsi akustik terbaiknya. 

 

Bab II 

Topik Permasalahan 

Topik permasalahan yang akan di bahas oleh penulis diantaranya : 

1. Dirrect Arrival 

Direct arrival adalah waktu tempuh yang dibutuhkan oleh suatu sumber suara agar 

terdengar oleh pendengar. Suara ini harus merupakan bunyi langsung, bukan bunyi 

pantulan.  

2. Reverbration Time 

Reverbration time adalah waktu dengung yang terdengar setelah sumber suara 

dibunyikan. 

3. Intimacy 

Intimacy adalah perbedaan waktu tempuh antara suara asli dengan suara pantul 

4. Warmth 

Suatu ruangan dapat dikatakan warmth jika frekuensi pada RT pada  frekuensi 

rendah lebih tinggi dibandingkan dengan RT frekuensi tinggi. 

5. Diffution 

Diffution menyatakan seberapa besar persebaran suara atau bunyi di tinjau dari 

berbagai tempat.  



Bab III 

Jugdment 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil dari pengamatan akustik secara kualitatif 

dari gedung aula barat (Institut Teknologi Bandung): 

1.  Direct Arrival 

Pengukuran direct arrival dilakukan dengan cara 1 orang bertindak sebagai sumber 
suara dan 1 orang lagi sebagai pendengar (dalam hal ini penulis bertindak sebagai 
pendengar). Sumber suara bertindak sebagai penghasil suara, yaitu dapat berupa 
tepukan tangan atau musik yang dinyalakan dari hp, sedangkan pendengar bertindak  
sebagai pengamat. Pada pengukuran direct arrival ini ruangan aula barat ini memiliki 
direct arrival yang bervariasi tergantung dari jarak sumber suara dengan pendengar. 
Pendengar yang berdiri di dekat sumber suara akan merakasak direct arrival yang baik, 
namun jika pendengar berada jauh dari sumber suara atau menjauhi sumber suara, maka 
direct arrival untuk ruangan ini cukup buruk. Hal ini dapat dirasakan ketika sumber suara 
(tepukan tangan atau musik dilayangkan), maka pendengar sulit untuk medengar  secara 
langsung atau terdapat waktu tunda.  

2.  Reverberation Time 

Untuk reverbration time (RT), pengukuran dilakukan dengan cara yang sama dengan 
pengukuran direct arrival. RT yang terdengar pun bervarisasi tergantung dari frekuensi 
sumber suara yang dilayangkan. Pada frekuensi tinggi, RT ruangan ini lebih tinggi dari 
pada RT untuk frekuensi rendah. Untuk frekuensi rendah pada jarak yang cukup jauh 
antara sumber suara dengan pendengar, RT yang  dirasakan adalah sekitar 0.8-1.2 detik. 
Sedangkan untuk frekuensi tinggi dengan jarak yang sama, RT yang dirasakan adalah 1.8-
2.2 detik.  

3.  Intimacy 

Untuk intimacy, ruangan ini memiliki perbedaan yang cukup dapat dirasakan antara 
suara asli (suara langsung) dengan suara pantul.  Namun perbedaan tersebut tidak begitu 
besar atau  tidak dirasakan gaung atau gema dalam ruangan. Sehingga intimacy dapat 
dikatakan tidak begitu baik. 

4.  Warmth 

Warmth untuk ruangan ini dapat dikatakan kurang baik. Hal ini disebabkan oleh 
karena dengung pada frekuensi  tinggi (RT frekuensi tinggi) memiliki waktu yang lebih 
besar dibandingkan dengan RT frekuensi rendah.  Sehingga suara kurang nyaman untuk 
didengarkan. 

5.  Diffusion 

Untuk diffusion, ruangan ini memiliki diffusion yang kurang baik. Hal ini dapat 
dirasakan dengan suara yang dirasakan pendengar di setiap titik dalam ruangan berbeda-
beda. Pendengar yang berada dekat dengan sumber suara akan merasakan suara 



terdengar dengan jelas atau lebih baik dibandingkan dengan pendengar yang berada 
lebih jauh dari sumber suara. Ditambah dengan pengalaman penulis dalam mengadakan 
seminar dalam tempat ini, maka pendengar yang berada jauh dari sumber suara, dan 
dikelilingi oleh sumber suara kecil lainnya (dalam seminar ada pembicara (sumber suara 
utama) dan orang yang mengobrol (sumber suara kecil lainnya)), akan merasakan suara 
terdengar dengan sangat tidak jelas. Hal ini jelas dapat dikatakan bahwa ruangan ini 
memiliki diffusion yang buruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bab IV 

Analisis 

1. Direct Arrival 
Berdasarkan judgment, direct arrival untuk ruangan aula barat ini untuk jarak yang 

relatif jauh antara sumber suara dengan pendengar, cukup lama. Hal ini dapat dilihat dari 
bentuk ruangan yang datar. Sehingga jika diletakan kursi secara berjejer seperti pada 
gambar di bawah ini : 

 

 
 

 
 



Maka dapat diamati bahwa ruangan memiliki dirrect arrival yang cukup lama 
dikarenakan oleh banyaknya hambatan yang harus dilalui antara sumber suara dengan 
pendengar, yaitu berupa kursi-kursi yang berjejer lurus sama rata. Selain itu jika kursi-
kursi itu ditempati oleh manusia, maka direct arrival yang dirasakan tentu akan lebih 
lama.  

2. Reverbration Time 
Reverbration time untuk ruangan  ini berbeda-beda tergantung dari frekuensi sumber 

suara yang dilayangkan. Untuk sumber suara dengan frekuensi rendah, ruangan ini 
memiliki RT diantara 0.8-1.2 detik. Sedangkan untuk frekuensi tinggi ruangan ini memiliki 
RT antara 1.8-2.2 detik.  

Dalam gedung ini dengung dapat sangat jelas dirasakan, karena gedung ini dapat 
dikatakan memiliki arsorber yang sangat sedikit ( atau dapat dikatakan tidak memiliki 
arbsorber). 

 

 
 

 
 



Dapat dilihat pada gambar (pada atap maupun pada ruangan itu sendiri), ruangan 
tidak memiliki arbsorber selain dari korden yang menutupi kaca atas. Selain itu korden 
sangat lah tipis sehingga dapat dikatakan korden tidak bersifat absorber. Selain itu pada 
dinding, dinding terbuat dari semen dengan permukaan rata, sedangkan langit-langit 
ruangan, terbuat dari kayu. Bentuk dari langit-langit pun relatif rata pada permukaannya. 
Hal inilah yang menyebabkan waktu dengung dari ruangan ini cukup tinggi. 

 
3. Intimacy 

Intimacy dari ruangan ini dapat dikatakan kurang baik, dikarenakan terdapat 
perbedaan waktu antara suara asli dengan suara pantul. Hal ini disebabkan oleh tidak 
adanya arbosorber pada ruangan. Hal ini berakibat terdapat perbedaan waktu antara 
suara langsung dengan suara pantulan dan dengung yang dirasakan. 

 
4. Warmth 

Pada judgement dapat dilihat bahwa ruangan aula barat ini kurang hangat. Hal ini 
ditandai dengan RT pada frekuensi tinggi lebih lama dengan dibandingkan dengan RT 
pada frekuensi rendah. Hal ini berakibat, pada pelayangan frekuensi tinggi maka suara 
akan tercampur dengan pelayangan suara frekuensi rendah, sehingga suara yang 
terdengar dapat dikatakan kurang hangat. 

 
5. Diffusion 

Difusi suara pada ruangan aula barat ini dapat dikatakan kurang baik, hal ini 
dikarenakan oleh tidak adanya diffuser pada ruangan. Hal itu dapat diamati pada 
gambar-gambar ruangan. Selain itu ruangan untuk pendengar di desain merata, sehingga 
jika diletakkan kursi secara sejajar seperti pada gambar, maka kursi-kursi tersebut akan 
menjadi penghalang dari sumber suara. Akibatnya suara tidak terdifusi merata. Sehingga 
pendengar yang berada lebih jauh dari sumber suara akan merasakan suara yang lebih 
tidak jelas dibandingkan pendengar yang duduk lebih dekat dari sumber suara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bab V 
Kesimpulan 

 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

gedung aula barat kurang baik untuk digunakan sebagai gedung yang memerlukan 
akustik yang baik, seperti pergelaran konser, band, dan sebagainya. Hal ini disebabkan 
karena ruangan aula barat kurang memiliki karakteristik  warmth dan difuser. Selain itu 
RT untuk frekuensi tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan RT frekuensi rendah. Sehingga 
untuk pergelaran band, maka suara-suara instrumen rendah dikhawatirkan akan 
tercampur aduk dengan suara instrument-instrument dengan frekuensi tinggi.  Walaupun 
demikian tidak semua jenis musik yang tidak cocok dimainkan di aula barat ini. Gedung 
aula barat ini sangat cocok untuk memainkan musik dengan frekuensi tinggi. Sehingga 
apat disimpulkan musik-musik dengan jenis seriosa, musik klasik, dan sebagai nya sangat 
cocok untuk mengadakan konser di gedung ini. 

 
 Selain itu gedung ini juga kurang baik untuk spech, seminar, kelas, yang memiliki 

karakteristik 1 sumber suara dan banyak pendengar. Hal ini dikarenakan suara yang 
berdengung dan  kurang diffuse. Namun hal ini dapat diatasi dengan penempatan 
sumber suara (loudspeaker) yang tepat. Sehingga pendengar akan mendengar suara 
dengan baik, yaitu dengan direct arrival. 
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