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PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Kesenian dan teknologi merupaka bagian 

utama dari suatu kebudayaan. Kedua hal ini saling 

berkaitan satu sama lain, tak bisa terlepas. 

Perkembangan kesenian suatu kebudayaan akan 

mengindikasikan perkembangan teknologi dari 

budaya itu sendiri.  

Pada masyarakat sekarang tidak dapat 

dipungkiri bahwa keterkaitan kesenian dan teknologi 

makin erat. Keberadaan teknologi makin lama makin 

dibutuhkan dalam penyediaan kesenian. Rasa 

manusia yang dulunya menjadi kebutuhan tersier 

mendapat kedudukan yang lebih tinggi kini di 

masyarakat. Segala aktifitas kesenian membutuhkan 

sentuhan teknologi di dalamnya. Diantara sentuhan 

teknologi itu, ada kebutuhan yang sangat mendasar 

berupa penyediaan prasarana kesenian. Prasarana itu 

antara lain terdiri dari akustik dan pencahayaan.  

Sisi akustik dlam suatu seni menentukan 

ketersampaian seni yan dilakoni pemain. Tentunya hal 

ketersampaian ini sangat penting bagi manusia. 

Karena hal itulah dibutuhkan kualitas akustik yang 

memadai bagi suaru prasarana kesenian. 

Salah satu gedung kesenian yang merupakan 

icon kebudayaan Jawa Barat, Taman Budaya Dago Tea 

House adalah salah satu prasarana yang diberikan 

DInas Pariwisata Kota Bandung dalam penyampaian 

seni yang bertema kesenian tradisional Jawa Barat. 

Kesenian Tradisional Jawa Barat sendiri telah banyak 

memiliki kemunduran dalam hal kuantitas peminat. 

Hal ini tentunya merupakan indikasi yang tidak 

diinginkan oleh kita semua.  

Untuk mendapat peminat yang lebih banyak 

perlu diadakan pemopuleran musik  dan budaya 

tradisional. Pemerintah Jawa Barat melihat peluang 

dengan pembangunan Taman Budaya ini.  

Saya sebagai Mahasiswa Teknik FIsika Institut 

Teknologi Bandung yang dalam program studi ini 

terdapat kelompok keahlian fisika bangunan (lebih 

spesifikl lagi akustik) mencoba untuk mengetahui 

kualitas akustik dari prasarana kesenian dalam suatu 

Taman Budaya milik Jawa Barat dalam suatu gedung 

teater tertutup Dago Tea House berdasar bekal ilmu 

saya dari kuliah TF 3204 Akustik.  

 Tujuan 

Dalam pembuatan makalah ini ditujukan untuk mengetahui kualitas akustik gedung teater tertutup taman 

budaya dago tea house sebagai perasarana penyampai kesenian pada penikmat seni. 

 Topik Persamalahan 

Pada makalah ini ada beberapa hal yang akan dibahas untuk menilai kualitas akustik di dalam gedung teater 

tertutup dago tea house. Hal itu antara lain 

 Clarity/Fullness of tone and Definition  Intimacy/initial time delay 
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 Warmth and Briliance 

 Background noise 

 Diffusion and Reflection 

 

 Metode Penilaian 

Pada makalah ini penilaian atau penelitian 

akan dilakukan secara  

 Subjektif berdasarkan alat penangkap suara 

alami ciptaan yang Maha Kuasa, telinga, teori 

dari literature tentang penilaian subjektif, dan 

 

DATA GEDUNG TEATER TERTUTUP DAGO TEA HOUSE

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan sekitar Teater Tertutup Dago Tea 

House 

Di sekitar teater Tertutup Dago Tea House adalah 

Taman yang minim sumber keributan. 

dengan apik hingga suara dari luar tidak bisa masuk 

ke dalam ruangan dan suara dari dalam juga tidak 

mengganggu daerah luar 

Keadaan gedung 

Gedung ini memiliki dua bagian berupa 

bagian stage dan bagian audience.  

Stage 

Pada stage terdapat 3 bagian yang saya 

pisahkan pertama berupa back stage. Back stage 

tempat para pemain bersiap untuk pertunjukkan. 

Pada bagian ini dipisahkan dengan tirai vertical 

yang menutup sedikit bagian dari dirinya hingga 

terlihat tertutup seluruhnya dari penonton padahal 

hanya tertutup sebagian. Seperti gambar berikut

GEDUNG 

Taman Budaya Dago Tea House 
 Jl. Bukit Dago Selatan No.53 Dago, Bandung

Luas bangunan  1491,25 m2  

Kapasitas 600 kursi  dan  1000 penonton

Kegiatan : Karawitan, Angklung, Pantun
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 Liveness(Reverberation time

 Textur

Pada makalah ini penilaian atau penelitian 

Subjektif berdasarkan alat penangkap suara 

alami ciptaan yang Maha Kuasa, telinga, teori 

subjektif, dan 

pengalaman penilaian kualitas akustik 

sebanyak dua kali sebelumnya.

 Objektif berdasarkan pendekatan literature 

dan data-data yang telah diambil oleh 

pengamat yang lain(Ferdy O

Prisanti Putri) sebagai landasan. 

TERTUTUP DAGO TEA HOUSE 

Keadaan sekitar Teater Tertutup Dago Tea 

Di sekitar teater Tertutup Dago Tea House adalah 

Taman yang minim sumber keributan. Terisolasi 

dengan apik hingga suara dari luar tidak bisa masuk 

ke dalam ruangan dan suara dari dalam juga tidak 

Gedung ini memiliki dua bagian berupa 

Pada stage terdapat 3 bagian yang saya 

pisahkan pertama berupa back stage. Back stage 

tempat para pemain bersiap untuk pertunjukkan. 

Pada bagian ini dipisahkan dengan tirai vertical 

yang menutup sedikit bagian dari dirinya hingga 

ya dari penonton padahal 

hanya tertutup sebagian. Seperti gambar berikut 

Gambar1. Menuju side stage

Berikutnya adalah keadaan di back stage yang 

berupa bebrapa tempat duduk dan ruang tunggu

Gambar2. Side stage

 TEATER TERTUTUP DAGO TEA HOUSE 

Bandung Telp : 022 2505365 

penonton tanpa kursi 

Pantun Bubun, sandiwara, Tembang Sunda, Kuda Lumping,
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Reverberation time) 

pengalaman penilaian kualitas akustik 

sebanyak dua kali sebelumnya. 

Objektif berdasarkan pendekatan literature 

data yang telah diambil oleh 

(Ferdy Okdinurza dan 

sebagai landasan.  

 
Gambar1. Menuju side stage 

Berikutnya adalah keadaan di back stage yang 

berupa bebrapa tempat duduk dan ruang tunggu 

 
Gambar2. Side stage 

Lumping, Wayang Golek 
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Dibagian belakangnya terdapat ruangan 

backstage yang sesungguhnya yang dipisahkan oleh 

karpet tebal yang berfungsi untuk memisahkan 

suara yang muncul dari dan ke stage. 

Bagian stage kedua adalah panggung. Di 

panggung yang lebarnya sekitar 10 m x 20 m dan 

tinggi 6 meter. Pada bagian langit bahan

keras dan bagian lantai kayu keras yang dipoles. 

Bagian belakang adalah karpet dan bagian samping 

berupa side stage yang tak dibatasi kecuali oleh 

penghalang.  

Kayu lantai keras dan bersifat sangat 

reflector. Berikut atapnya yang reflector. 

Bagian ketiga dari stage adalah muka stage yang 

langsung berhubungan dengan penonton. Di bagian 

langit langsung terdapat reflector berundak dan 

spotlight. 

Gambar 3. Langit bagian stage depan

 

Lalu dari samping langsung melebar dengan 

cepat ke samping dan bagian bawah juga menurun 

dengan tangga. Mayoritas berupa reflector kecuali 

bagian paling pinggir yang menuju balkon berupa 

absorber(karpet). 

Maju ke daerah audience yang memiliki 

bagian langit reflector, bagian dasar campuran 

diffuser, reflektpr, dan absorber yang saat terisi 

penuh akan menjadi mayoritas absorber(kursi dan 

manusia), dan bagian dinding sampaing berupa 

diffuser sedang dinding belakang berupa reflektor. 

d

i
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r Gambar4. Diffuser mayoritas
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Gambar 3. Langit bagian stage depan 

Lalu dari samping langsung melebar dengan 

bawah juga menurun 

dengan tangga. Mayoritas berupa reflector kecuali 
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Gambar6. Beberapa absorber
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Gambar7. Reflector berundak di langit 

audience 

 

Gambar8. Reflektor berundak tampak 

samping 

 

Untuk mempermudah analisa di data saya 

bagi daerah audience pada daerah 

jadi empat bagian yaitu penonton bangku depan, 

samping, tengah, dan belakang. 

Untuk bagian depan suara terdengar baik 

dan jelas. Sedang untuk daerah tengah suara juga 

begitu. Suara tidak terlalu bagus di bagian samping 

dan lebih keras di bagian belakang.
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eberapa titik 

 
Gambar6. Beberapa absorber 

 
Gambar7. Reflector berundak di langit 

 

 
Gambar8. Reflektor berundak tampak 

 

Untuk mempermudah analisa di data saya 

bagi daerah audience pada daerah yang saya bagi 

jadi empat bagian yaitu penonton bangku depan, 

samping, tengah, dan belakang.  

Untuk bagian depan suara terdengar baik 

dan jelas. Sedang untuk daerah tengah suara juga 

begitu. Suara tidak terlalu bagus di bagian samping 

gian belakang. 
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Gambar10. Daerah penonton depan dan tengah 

 
Gambar11. Daerah penonton bagian belakang 

Bahan utama yang paling nampak dari gedung 

ini adalah bahan kayu, kain, dan karpet. Terdiri dari 

absorber kain dan kapet, refrektor dan diffusor berupa 

atap dan kayu. 

Sebagai tambahan data pengukuran yang 

dilakukan kakak kelas kami, Ferdy Okdinurza dan 

Prisanti Putri mengenai bangunan ini didapat data SPL, 

reverberation time.  Dari denah yang saya dapat tentang 

gedung ini dengan arah atas adalah panggung dan 

bawah  adalah  bangku penonton.  

 

Gambar12. Denah dari gedung pertunjukan(Ferdy 

Okdinurza & Prisanti Putri) 

 

Dari denah itu mereka membuat pekiraan RT dan SPL 

sebagai berikut 

 
Gambar 13.  SPL dan reverberation time (Ferdy 

Okdinurza dan Prisanti Putri) 

 

Hingga didapat Nilai SPL saat dari panggung diberi suara 

75dB maka diadapat 71dB ke penonton dan RT 0.87-

1.37. 

Gedung ini memiiki sound system dengan sound 2 buah 

di tengah.



 

 

JUDGEMENT DAN ANALISIS 

Gedung ini memiliki fungsi sebagai gedung teater yang merupakan gabungan bentuk musik dan 

percakapan(speech) keras.  Maka dari itu bentuk dan kriteria ruangan pun harus bisa masuk dari bentuk speech dan 

musik.  Jadi Nilai SPL yang harus didapatkan adalah sekitar 70dBA-80dBA. dengan reverberation time anatara 1.3 s- 

1.83 s. Nilai inilah yang seharusnya kita dapakan dari sebuah gedung teater. Penilaian terhadap gedung dimulai dari 

bagian-per bagian dari  komponen kualitas akustik. Melihat dari data dan pengamatan selama di dalam gedung, saya 

memutuskan beberapa hal menurut pendapat pribadi saya 

 Clarity/Fullness of tone and Definition 

Dalam pengamatan saya, saya dapat merasakan bahwa kata-kata yang diucapkan di panggung baik suara 

rendah maupun tinggi bisa dengan mudah dibedakan. Hal ini menunjukkan clarity yang tingggi atau fullness of tones 

yang tinggi. Saat mencoba dengan suara musik yang berfrekuensi tinggi pun suara masih dengan enak didengar. 

Kelemahan pada pengamatan adalah suara musik pada nada rendah yang belum dicobakan. Tapi secara menyeluruh 

clarity di gedung ini cukup baik. 

Definition di gedung ini pun cukup bauk hanya saja untuk bebrapa kata ada yang menjadi kurang jelas saat 

diucapkan. Penggunaaan beberapa huruf terdengar mirip dengan beberapa huruf yang lainnya. Hal ini tentunya 

sangat menggangggu untuk sebuah gedung teater. 

Fenomena ini terjadi karena adanya direct arrival yang bagus pada audience. Tapi terkena beberapa 

prusakan mungkin oleh refleksi yang menyebabkan suara asli sedikit terganggu di kejelasan definisi akustik tanpa 

mengganggu kejelasan nada yang terbentuk dari sumber suara. 

Direct arrival pada ruangan ini bisa dikatakan cukup besar dilihat dari bentuk kursi audience yang berundak-

undak. Bentuk in menyebabkan banyak daerah yang terkena direct arrival walau bayak reflector yang diletakkan di 

dalam ruangan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar13. Ilustrasi direct arrival 

 

Bentuk stage bagian depan yang secara mendadak meluas ke segala arah juga menambah direct arrival 

yang datang pada pendengar. 

 

 Intimacy/initial time delay 

Nilai intimacy berkaitan erat dengan time delay yang ada di dalam ruangan. Secara subjektif saya berani 

mengatakan ruangan ini terasa intim namun ada kelemahan pada pengamatan saya, yaitu kosongnya ruangan yang 

mebuat time delay ayang ada makin kecil hinga suasana terasa intim.  

Jadi terdapat reflector, absorber, dan diffuser di dalam ruangan. Makin sedikit penghalang(absorber) ke 

pendengar makin kecil time delay yang ada. Time delay yang baik adalah sekitar 20-35 ms.  

Pada gedung ni terdapat reflector di atap yang berundak-undak hingga time delay yang muncul dapat di 

kecilkan dan membuat suara terdengar lebih keras dan lebih dekat.  

stage 

Direct arrival 
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Gambar14. Ilustrasi delay time 

Namun keadaan ini belum tentu bisa dipertahan kan dengan penuhnya ruangan. Walau secara teoti menurut 

saya intimacy di dalam ruangan ini dapat terjaga oleh reflector berundak yang ada di langit gedung.  

Clarity dan definition yang baik ini sangat menunjang gedung ini sebagai gedung teater yang baik karena 

kejelasan dari diaolog yang dimainkan menjado kunci yang paling penting dari sebuah teater disamping penghayatan 

peran.  

 Warmth and Briliance 

Pada ruangan ini waktu dengung untuk suara rendah terasa tidak cukup lama. Menunjukkan ruangan memiliki 

warmth yang tidak terlalu tinggi. Mengingat kegiatan di dalam sini memang untuk teater yang memiliki fungsi utama 

percakapan disbanding musik tentunya hal ini tidak akan terlalu bermasalah. Malahan bisa jadi menguntungkan 

karena akan menjadi lebih jelas saat pengucapannya.  

Kelemahan dari kurangnya warth adalah pada saat ada lakon yang memakai musik, perlu bantuan suara dari 

speaker(buatan) agar bisa mencapai pendengar dengan baik dann lebih menghayati cerita yang dibawakan. 

Tentunya hal ini telah diperkiraakan oleh perancang yang membuat dua buah speaker di dalam ruangan untuk 

kepentingan musik pertunjukan.  

Dengan kata lain, walau warth di ruangan ini tidak bagus, ruangan ini masih bisa diterima sebagai ruang teater 

pertunjukan. 

 Background noise 

Sebenarnya dari letak ruangannya yang cukup jauh dari keramaian factor noise bukanlah hal yang harus 

dikhawatirkan di gedung ini. Pada gedung ini di luarnya ada taman yang bersifat sebagai barier suara alami yang juga 

membuat suasana lebih nyaman karena keasriannya. Memang pantas jika disebut taman budaya tentunya.  

Namun tentunya sebagai gedung pertunjukkan yang baik suaradari dalam ke luar dan dari luar ke dalam harus 

dijaga. Sejauh yang saya dengar system isolasi pada gedung ini sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari keberadaan 

lapidan dinding, karpet, dan absorber lainnya agar tak ada suara yang tak terisolasi.  

 Texture 

Pada penilaian mengenai texture di ruangan ini terasa cukup datar. Tidak ada tekstur yang dibutuhkan untuk 

sebuah ruangan musik yang sekali lagi hal ini tidak masalah karena memang ini bukan untuk pertunjukan musik tapi 

echo 

1’st ref direct 

delay 
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teater. untuk sisi ruangan kita bisa lihat dengan bentuk ruangan yang tidak terlalu berliku kecuali di ujungnya 

membuat ruangan tidak terlalu terasa teksturnya. 

 Diffusion and Reflection 

Keberadaaan kedua kompponen ini berfungsi sebagai penyebar suara secaramenyeluruh dalam ruangan. 

Reflector berfungsi sebagai amplifikator suara sumber yang telah melemah oleh jarak sedang diffuser berfungdi 

sebagai penyebar suara itu ke segala arah. 

 

 

 

 

 

Gambar15. Ilustrasi reflector(kiri) dan diffuser(kanan) 

Seperti terlihat dari ilustrasi kedua fungsi diatas. Pada factor difusi dan refleksi seperti yang telah dijelaskan 

di data bahwa ruangan ini memiliki banyak reflector yang ada di langit-langit dan diffuser yang terdapat di hampir 

seluruh dinding gedung. Hal ini membuat suara yang terhasilkan terpantul dengan baik hingga delal time kecil, suara 

yang dipantulkan diperbesar volumenya hingga untuk gedung yang luas ini hanya ada pengurangan sekitar dari 75 

dBA ke 71 dBA pada pencarian data yang telah ditulis diatas. Reflektor gedung ini diarahkan sedemikian rupa hingga 

ruangan tak membutuhkan sound system untuk ruangan saat sunyi dan suara dapat sampai ke segala rah dengan 

baik. 

Tentunya keberadaan reflector harus didampingi keberadaabn diffuser seperti yang terlihat di gambar4 dan 

gambar 5 mengenai diffuser. Seluruh ruangan yang dikelilingi diffuser membuat SPL yang ada di ruangan relative 

sama. Jadi suara yang diberi oleh source relative disebarkan secara merata ke dalam ruangan.  Hanya saja ada 

beberapa bagian yang lebih keras terutama bagian sudut-sudut yang dekt dengan dinding. Tapi secara menyeluruh 

keberadaaan reflector, dan diffuser dalam ruangan ini sudah seimbang. 

 Liveness(Reverberation time) 

Ruangan ini terasa tidak cukup terasa hidup. Semua pantulan tidak akanberada di dalam ruangan dalam 

eaktu alama. Apalagi jika gedung terisi penih maka absorber akan meningkat dan ruangan akan makin terasa mati. 

Tapi sekali lagi karena ruangan ini memiliki fungsi yang lebih condong kea rah percakapan maka ini sama sekali 

bukan masalah untuk ruangan ini.  Reverberation yang terlalu panjang malah bisa mengakibatkan ketidak jelasan 

daklam definisi tentunya.  

Menurut pengukuran reverberation time pada gedung ini berkisat antara 0.8 samapa 1.37. menunjukkan 

Nilai reverberation time diatas standar speech dan di bawah untuk musik. Ternyata ruangan ini memiliki kareteriktik 

reverberation time diantara kedua fungsi tersebut dimana RT untuk teater ini mengorbankan kedua aspek musik dan 

speech agar didapat RT yang cocok untuk keduanya. (speech 0.7-1 sedang musik 1.7-2.2) seperti yang terlihat di 

grafik di bawah ini 

Reflector  berundak 

pendengar 
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Gambar16. Grafik reverberation time ideal(Ferdy Okdinurza dan Prisanti Putri) 

 Ensemble dan Blend 

Untuk sisi ensemble dan blend. Bisa dilihat untuk blend yang terjadi bisa dibilang kurang untuk kualitas sebuah 

teater yang tidak terlalu membutuhkan blend yang baik karena gabungan dari banyak sekali hal biasaanya, sedang 

untuk ensemble saya kurang tau karena tidak merasakan. Tapi menurut pendengaran pribadi daya, di panggung 

banyak  dengung hinggga sulit untuk mendengar suara asli dari iri sendiri.  

Hal ini bisa jadi disebabkan karena terlalu banyak reflector di panggung selai absorber yang banyak juga 

dibelakang yang menyebabkan dengung terjadi terlalu banyak. 

Secara keseluruhan ruangan punya sisi yang kurang baik di bagian panggung dan punya sisi yang baik di 

bagian audience yang luas itu.  

Bagian absorber dan reflector bisa diganti-ganti jika dirasa kurang pas dengan yang telah ada sekarang. Pada 

dago tea house digunakan bahan sebagai berikut sebagai absorber, diffuser, dan reflector.  Ubin, konkret, dinding, 

kayu, dan plaster atap sebagai reflector. Kayu sebagai diffuser. Dan sebagai absorber tak dicantumkan disini ada 

karpet, kursi, kain, dan manusia saat ada manusia. 

 



[KUALITAS AKUSTIK GEDUNG TEATER TERTUTUP TAMAN BUDAYA JAWA 

BARAT “DAGO TEA HOUSE”] March 29, 2010 

 

Program Studi Teknik Fisika |  Fakultas Teknologi Industri  | Institus Teknologi Bandung |  4 

 

Gambar17. Tabel bahan yang digunakan di dago tea house(Ferdy Okdinurza dan Prisanti Putri) 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasar pada pengamatan saya dan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal 

mengenai gedung teater tertutup dago tea house berupa 

 Gedung iini mempunyai banyak kekurangan tapi masih bia dianggap cocok sebagai sebuah gedung 

teater 

 Kemampuan gedung ini sebagai gedung teater telah melemahkan efek speech dan efek musik di 

dalam gedung untuk mendapat kompromi dari kedua factor tersebut 

 Saran 

Berdasar pada kesimpulan diatas, demi perbaikan kualitas kesenian yang sampai di listener beberapa saran 

direkomendasikan berupa 

Untuk  pengamat: 

 Saat melakukan penilaian harus saat maksimal atau saat gedung digunakan bukan saat kosong 

 Data kuantitatif sebaiknya ditambah karena sangat berguna dan lebih bisa diterima banyak orang 

Untuk gedung 

 Walau mengorbankan banyak hal masih banyak kualitas yang bisa dimaksimalkan. Bisa dicoba bebrapa 

alternative seperti penggantian bahan dengan yang paduan yang maksimum dalam penentuan komponen 

kualitas akustik 

 

Terimakasih atas segala perhatian terhadap tulisan saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. 
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