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A. LATAR BELAKANG 

Saya memilih “Gedung Gajah” di Komplek Dago Tea House sebagai contoh bangunan yang saya coba 
evaluasi akustiknya,  karena gedung tersebut, menurut saya yang masih awam di bidang 
perakustikan bangunan ini, merupakan salah satu tempat pertunjukan yang memiliki akustik yang 
bagus di kota bandung. 

Dan menariknya, gedung ini seringkali digunakan untuk pertunjukan seni-seni yang unconventional 
dan masih jarang dilirik oleh masyarakat kebanyakan, seperti pertunjukan musik dan tari tradisional 
dari bermacam daerah, ataupun konser musik band nasional ataupun internasional yang memainkan 
aliran musik yang masih jarang didengar orang kebanyakan. Contoh acara yang pernah di 
selengarakan di gedung ini adalah LA Indie Fest, Internationals Bamboo Concert , dan masih banyak 
pertunjukan unik lainnya yang tidak saya datangi. 

Saya pribadi sangat menyukai dan mendukung jenis pertunjukan-pertunjukan seni yang tidak biasa 
ini. Walaupun peminatnya masih tergolong sedikit, akan tetapi pertunjukan seni semacam ini 
menurut saya memiliki nilai seni yang tinggi serta sangat menghibur dan menginspirasi. Dan karana 
biasanya pertunjukan seperti itu memiliki orisinalitas yang tinggi, menjadikan pertunjukan seni 
tersebut tidak mudah jenuh untuk dinikmati. 

Gedung Gajah di komplek Dago Tea House tersebutlah yang biasanya dijadikan tempat untuk 
menampung dan mempertunjukan karya-karya seni musik yang unik tersebut. Peranan gedung ini 
sangatlah besar untuk memajukan kesenian musik Indonesia yang sangat beragam, terlebih lagi 
gedung ini berada di kota Bandung yang terkenal akan kekreatifitasan anak mudanya.  

Saya membuat tulisan ini hanya untuk tujuan pembelajaran semata. Saya tidak bermaksut untuk 
mengkeritik ataupun menyinggung perasaan pihak manapun. Akan tetapi, kalau ada bagian di dalam 
tulisan saya ini yang tidak semestinya dan membuat Anda tersinggung saya minta maaf. 

 
 

B. TOPIK PERMASALAHAN 

Pada tulisan saya ini, saya mencoba memaparkan kualitas akustik dari Gedung Gajah, Dago Tea 
House yang telah saya rasakan dan saya ukur secara sederhana dengan mengandalkan telinga saya 
dan beberapa teman saya serta dibantu dengan jam tangan saya sebagai pengukur waktu. 
 
Aspek penilaian yang saya tinjau untuk menjelaskan kualitas akustik ruangan tersebut saya 
mengacunya dari Institute of Sound and Vibration Research, yaitu: 

1. Direct Arrivals, yaitu kejelasan dan kemungkinan pendengar mendapat suara langsung dari 
sumber suara tampa melalui pantulan, 

2. Reverberation in 500 Hz, yaitu hal yang biasa diatur untuk mendapat efek psikologis 
kenyamanan yang diinginkan tergantung dari kebutuhan acara, 

3. Warmth, yaitu perbandingan antara reverberation time frekuensi rendah dengan 
reverberation time frekuensi mendengah ke tinggi, 

4. Intimacy, ialah pangaruh pantulan awal, dan lamanya waktu pantulan awal dari direct 
arrivals yang sampai ke pendengar, 

5. Diffusion, ialah seberapa menyebarnya level suara di setiap titik pendengaran dan 
kenyamanan percampuran suara-suara yang berasal dari direct arrivals dan pantulan-
pantulannya.  

 



Saya menggunakan acuan dari lembaga Institute of Sound and Vibration Research ini karena kelima 
aspek di atas banyak digunakan orang. Tentu ada banyak aspek lain yang juga bisa digunakan untuk 
menilai kualitas akustik bangunan. Akan tetapi, yang saya nilai dalam tulisan saya kali ini hanyalah 
lima aspek tersebut. 
 
Gedung yang dapat berkapasitas lebih dari 600 penonton ini memiliki sound system yang telah 
tertanam pada tembok dan kursi yang disediakan ditaruh secara tidak permanen sehingga mudah 
pindahkan sesuai keperluan pertunjukan. Di dalam tulisan saya, saya melakukan pengukuran dengan 
kondisi bangku terpasang dan tampa pengeras suara. Suara yang saya gunakan untuk menganalisa 
kelima aspek tersebut berasal dari bermacam-macam tepukan tangan yang diajarkan dosen saya, 
Bapak Joko Sarwono (untuk frekuensi tinggi saya menepuk bagian telapak bawah saya dengan 4 jari 
pada tangan lainya, untuk frekuensi menengah saya menepukan 5 jari saya dengan dengan 5 jari 
saya lainnya, dan untuk frekuensi rendah saya menepukan kedua telapak tangan saya tampa jari) 
dan berasal dari suara teman saya yang berbicara di depan panggung.  
 
Dengan bermodalkan ilmu akustik yang sedang saya pelajari di bangku kuliah, selain saya nilai 
beberapa aspek akustiknya, saya juga mencoba menganalisa mengapa karakteristik akustik Gedung 
Gajah dapat seperti saat ini. Selain itu,  saya juga mencoba menganalisa apa usaha orang yang 
mendisain gedung tersebut untuk meningkatkan kualitas dari kelima aspek akustik yang saya bahas 
di bagian analisa. 
 
Sebagai penutup tulisan ini saya simpulkan isi dari tulisan yang saya buat ini pada bagian penutup. 
 
 

C. PENILAIAN 

1. Direct Arrivals 
 
Menurut pengamatan saya  direct arrivals gedung ini sangat bagus. Suara teman saya yang sedang 
berbicara di atas panggung terdengan jelas jika saya dengarkan sambil duduk bahkan untuk di kursi 
yang letaknya di ujung-ujung sekalipun. 
 

2. Reverberation Time (on middle frequency) 
 
Karena pada saat itu saya tidak mempunyai instumen yang dapat menghasilkan suara yang memiliki 
frequensi 500 Hz jadi saya kira-kira saja sekitar frekusnsi menengah. 
Saya amati reverberation time Gedung Gajah tersebut memiliki reverberation time on middle 
frequency sekitar 1,1 detik. Ini merupakan hal yang cukup baik meninjau saya pernah mendapat 
informasi bahwa reverberation time yang baik untuk ruang pertunjukan konser musik ialah sekitar 
1,2 detik. 
 

3. Warmth 
 
Hasil pengukuran yang saya peroleh reverberation time untuk frekuensi tinggi sekitar 1,1 detik. 
Reverberation time untuk frekuensi menengah seperti yang telah saya kemukakan yaitu sekitar 1,1 
detik dan untuk frekuensi rendah sekitar 1,3 detik.  
 
Pada aspek pengukuran warmth ini bisa saya bilang hasil pengukuran yang saya dapatkan memilki 
tingkat kepercayaan yang paling rendah dari aspek yang lain, karena mendapat banyak pertentangan 
dengan hasil pengamatan teman saya yang sama-sama mengukur di tempat itu juga pada saat itu. 



Namun dari hasil pengukuran yang telah saya peroleh saya dapat menarik kesimpulan warmth di 
Gedung Gajah tersebut cukup baik.  
 

4. Intimacy 
 
Suara yang saya amati ketika duduk di beberapa bangku (tengah dan 4 ujung ruangan) saya 
mendengar suara yang berasal dari panggung sangat jelas tampa echo dan suara tersebut terasa 
berasal dari jarak yang lebih dekat jika dibandingkan dengan jarak yang sama di luar ruangan. Dan 
ketika saya duduk di sudut ruangan yang merupakan jarak terjauh ke panggung, saya mendengar 
suara percakapan teman saya di atas panggung tepat saat saya melihat bibir dia bergerak. Dari 
pengamatan tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa  Gedung Gajah memiliki intimacy yang 
sangat bagus. 
 

5. Diffusion 
 

Ketika teman saya berbicara di atas panggung saya mendengar level suara tersebut hampir merata 
di setiap bangku yang saya duduki (di tengah dan ke-4 sudut ruangan). Anehnya, saya merasakan 
level suara yang saya dengarkan di bangku bagian tengah lebih rendah di bandingkan di sisi-sisi 
ruangan bahkan jika dibandingkan dengan bangku di belakang sekalipun. Walaupun persebaran level 
suara di titik pengamatan sedikit berbeda, tapi diffusion Gedung Gajah ini saya katagorikan cukup 
baik. 
 
 

D. ANALISIS 

Sebelum saya utarakan analisis saya, saya gambarkan terlebih dahulu bagaimana interior Gedung 
Gajah, Dago Tea House. Sepeti yang Anda lihat pada gambar di bawah, gedung ini berlantaikan ubin, 
dinding samping dan belakang ialah tembok semen yang dipasangi diffuser kayu (bagi yang belum 
tahu, diffuser di dini adalah benda yang disusun tidak rata agar suara yang datang dipantulkan 
secara tersebar), langit-langitnya terbuat dari semen yang diaci dan dibuat menyirip, serta 
bangkunnya terbuat dari kayu dan busa. 

 
 



 
 

Direct arrivals gedung ini sangat baik karena 
seperti yang dapat terlihat pada gambar di 
samping di dalam Gedung Gajah ini dari 
panggung hingga ke seluruh bangku 
penuntonnya tidak terdapat tiang. Selain itu 
pula tinggi lantai yang menjadi tempat 
diletakannya bangku penonton menanjak dari 
dekat panggung (rendah) ke kursi belakang 
(tinggi). 
 
Hal itu dilakuan orang agar membuat 
pendengar dapat mendengar suara yang 
langsung terdengar dari sumber suara. Hal ini 
menjadi pertimbangan penting, karena suara 
yang langsung tampa pemantulan tesebut 

memiliki karakter suara yang paling orisinil dan memiliki kejelasan yang paling tinggi. 
 
Pemilihan material yang dipakai tentu juga berdampak pada karakteristik akustik pada ruangan 
Gedung Gajah tersebut, jika dilihat reverberation time ketika ruangan tersebut sedikit pengunjung 
ialah sekitar 1,1 detik. Tentu ketika pengunjungnya bertambah reverberation time juga pasti akan 
berkurang. Karena pada kondisi kosong saja reverberationnya sudah 1,1 detik sedangkan untuk 
pertunjukan musik bagusnya sekitar 1,2 detik maka lantainya tidak perlu diberikan karpet lagi, 
karena hal tersebut akan mengurangi reverberation timenya. Mungkin hal tersebutlah yang 
menjadikan pertimbangan saat mendisain gedung ini.  
 
Akan tetapi, warmth munkin akan bertambah dengan menganti komponen kayu di belakang menjadi 
benda lunak atau gorden. Karena benda-benda tersebut lebih meabsorb suara frekuensi tinggi ke 
menengah dibanding kayu yang juga menyerap frekuensi rendah 
 
Perancang gedung membuat langit-langit menjadi reflektor yang di arahkan ke belakang dengan 
sudut yang mengecil dari depan ke belakang. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan level suara 
pada bangku belakang (karena suara dari panggung yang ke atas akan terpantul ke belakang) agar 
mengkompensasi suara yang meluruh karena jarak yang jauh sehingga level yang diterima 
diharapkan rata. Hal ini juga dapat memperbaiki intimacy karena pantulan awal jarak tempuhnya 
lebih pendek. Jadi pantulan awalnya dapat lebih cepat. Hal ini juga mengurangi kemungkinan ada 
suara yang terpantul kembali ke panggung sehingga tidak terdapat feed back positif jika untuk 
pertujukan yang mengunakan pengeras suara. 
 



 
 
Alasan mengapa sudut reflektornya mengecil dari depan ke belakang adalah karena dari pelajaran 
fenomena gelombang yang telah saya ambil bahwa level suara akan megecil seperkuadrat jarak 
sedangkan penambahan suara langsung dengan pantulannya hanyalah penjumlahan biasa jadi butuh 
labih banyak refleksi yang diarahkan ke belakang di banding yang tengah atau depan. 
 
Perancang gedung juga memasang (shallow) diffuser pada tembok samping untuk menambah 
difusitinya. Ini adalah salah satu usaha untuk menyamakan level suara untuk pendengar yang duduk 
di tengah dengan yang duduk di samping. Dengan dipasang shallow diffuser maka untuk suara 
frekuensi tertentu akan dipantulkan menyebar (kecil-kecil tapi banyak)sehingga, suara yang 
dipantulkan menjadi kuat hanya di dekat tembok dan melemah ketika ke tengah. Hal ini ditujukan 
untuk menkompensasi perbedaan suara yang timbul karena jarak antara bangku di samping lebih 
jauh dari pada bangku di tengah untuk banjar yang sama. 
 

 
 
Penjelasan tersebutlah yang menjelaskan mengapa level suara di tengah menjadi sedikit lebih lemah 
dibandingkan level di samping ruangan Gendung Gajah ini. 
 

E. KESIMPULAN 

Gedung Gajah yang berlokasi pada komplek Dago Tea House, Bandung Utara ini merupakan gedung 
yang diperuntukan untuk keperluan pertunjukan musik, tari, dan drama. Untuk keperluan tersebut 
gedung ini sudah memiliki karakteristik akustik yang cukup baik. Menurut penilan saya dirrect 
arrivals gedung ini sangat baik, reverberation timenya cukup baik, intimacynya sangat baik, warmnya 
cukup baik dan diffusionnya baik. 
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