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Review Kualitas Akustik Ruang 9232 – GKU Timur ITB Secara Subjektif 

 

A. Deskripsi Ruang 9232 

 
Gambar 1 Deskripsi Ruang 9232

[1] 

 

B. Aktivitas Penulis di Ruang 9232 

- Selama 1 semester masa perkuliahan normal (bukan semester pendek) pada tahun ajaran 

2009/2010 (kalau tidak salah, karena lupa mengambil kuliahnya di semester genap 2010 

atau semester ganjil 2010), penulis menggunakan ruangan tersebut untuk mengikuti 

kuliah etika dan agama Budha yang berlangsung sekali seminggu selama 2 jam pada hari 

Jumat sekitar pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Kegiatan kuliah tersebut meliputi aktivitas 

mendengarkan ceramah dari dosen, berdiskusi baik dengan dosen maupun kelompok 

sesama mahasiswa, dan meditasi (kegiatan hening selama beberapa menit). Peserta kuliah 

saat itu terdiri dari beragam angkatan dan berbagai jurusan sehingga suasana kelas cukup 

padat, bangku yang tersedia terisi sekitar kurang lebih 60-70% (menurut pengamatan 

karena tidak hafal dengan jumlah peserta kuliah). 

- Saat mengikuti tes TPA untuk masuk Sekolah Pascasarjana ITB pada akhir tahun 2012 

(kalau tidak salah di bulan Desember) selama 1 hari kurang lebih 4 jam pada pukul 9.00 

sampai 13.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan lebih banyak hening berkonsentrasi untuk 

mengerjakan soal dengan sesekali mendengarkan instruksi yang diberikan panitia. Karena 

saat itu posisi duduk selang kosong antar orangnya maka diperkirakan ruangan hanya 

terisi sekitar 50% dari kapasitasnya. 
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C. Review Kualitas Akustik Ruang 9232  

Review ini dilakukan berdasarkan apa yang dirasakan selama kuliah, posisi pengamatan 

berada pada daerah tengah ke belakang kelas karena penulis jarang mengikuti kuliah dengan 

duduk di area depan kelas dan saat mengikuti tes TPA pun duduk di area tengah pinggir 

kelas. Review dilakukan secara subjektif karena penulis tidak memakai alat pengukuran 

hanya mengandalkan telinga untuk mendengar dan merasakan suasana akustik ruang. 

 

1. Suara langsung/direct sound 

Suara langsung adalah suara yang langsung datang dari sumber ke penerima tanpa terjadi 

pantulan, tingkat kejelasan suara ini akan memengaruhi parameter speech intelligibility
[5]

. 

Jadi semakin banyak dan jelas suara langsung yang terdengar semakin baik. Pada ruang 

ini, suara langsung dari dosen saat berbicara di depan kelas maupun saat ada mahasiswa 

duduk di area depan lalu bertanya pada dosen tanpa bantuan sound system terdengar 

kurang jelas terutama untuk pendengar yang berada di area belakang kelas hal ini 

mungkin disebabkan karena area kelas yang besar sehingga energi suara langsung 

tersebut tidak cukup untuk sampai ke semua area, walaupun area duduk mahasiswa sudah 

dibuat bertingkat agar suara langsung bisa sampai ke area belakang.  

 

2. Suara pantul/reflected sound 

Suara pantul merupakan suara yang sebelum sampai pendengar mengalami pemantulan 

akibat adanya benda pada ruang seperti dinding, langit-langit, kursi, lantai, dll. Suara 

pantul ini akan menjadi baik atau buruk bergantung pada time delay yang terjadi
[5]

. 

Semakin lama jeda (time delay) antara suara langsung dan suara pantul maka akan 

semakin tidak nyaman bagi pendengar untuk mendengar suara ucap pembicara karena 

seolah-olah suaranya itu ‘basah’, dan membuat pendengar kurang jelas memahami 

maksud pembicara. Begitu pula apabila jeda-nya terlalu kecil, maka suara pantul yang 

datang akan terpersepsi menyerupai suara langsung sehingga terasa ‘kering’ atau tidak 

ada. Ruang 9232 memiliki suara pantul yang cukup untuk suara ucap karena jedanya 

tidak terlalu lama tetapi apabila ruang ini digunakan untuk memasang musik tentu 

tidaklah sesuai karena musik yang terdengar akan terasa sangat ‘kering’. Tetapi akan 

lebih baik lagi apabila langit – langit ruang dibuat miring, dinding kiri dan kanan dibuat 

tidak sejajar lurus biasa sehingga suara pantulnya bisa terarah dan difus. 

 

3. Waktu dengung/reverberation time 

Waktu dengung adalah waktu yang diperlukan suatu suara untuk meluruh energinya di 

ruang tersebut, biasanya waktu yang dicari adalah saat suara tersebut energinya sudah 

meluruh sebesar 60dB. Kriteria untuk waktu dengung ruang berbeda-beda bergantung 

pada fungsi serta luas ruang. Ruang kelas sendiri menurut ANSI S12.60
[4][2]

,waktu 

dengungnya haruslah sesuai seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Batas Maksimum untuk Ruang Kelas Kosong Tanpa Siswa sudah Berisi Kursi 

dan Meja
[4] 

 

Ruang 9232 memiliki volum ruang kurang lebih sebesar 1000m
3
, dilihat dari standar 

ANSI maka ruang ini tidak memiliki batas maksimum waktu dengung. Tetapi lebih baik 

ruang kelas tersebut tidak terlalu tinggi waktu dengungnya karena apabila terlalu tinggi 

maka suara ucap menjadi tidak jelas. Biasanya disarankan waktu dengungnya berada 

pada rentang maksimum 1,4s.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan ruang 9232 ini memiliki waktu dengung yang relatif 

rendah tidak mencapai 1s, karena saat ada sesi tepuk tangan seusai presentasi kelompok, 

suara tepuk tangan mulai dari selesai sampai tidak terdengar waktunya tidak mencapai 1s.   

 

4. Bising latar belakang/background noise 

Bising latar belakang adalah bising yang diakibatkan oleh adanya peralatan pada maupun 

disekitar ruang tersebut bukan bising karena aktivitas yang terjadi di ruang tersebut. 

Berdasarkan Gambar 2, bising latar belakang nya disarankan tidak lebih dari 40dBA. 

Sedangkan SNR (speech to noise ratio) untuk orang dewasa (karena mahasiswa dianggap 

orang dewasa) dengan pendengaran normal mencapai sebesar 6dB
[3]

. Jadi tingkat tekanan 

suara minimal dari sumber agar masih bisa terdengar harus berbeda sejumlah SNR dari 

tingkat tekanan suara bising latar belakangnya. Artinya tingkat tekanan suara dosen 

(sumber) pada 1000Hz harus mencapai sebesar minimal 46dB. 
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Berdasar pengamatan saat meditasi dan tes (saat hening, sehingga dianggap tidak ada 

bising akibat aktivitas), suara bising latar belakang untuk ruang 9232 sangat rendah 

sehingga kemungkinan tidak mencapai lebih dari standar yang ada. 

 

D. Kesimpulan 

Ruang 9232 sudah cukup nyaman untuk ruang kuliah berkapasitas besar tetapi 

penggunaannya terutama untuk aktivitas belajar mengajar masih perlu bantuan dari sound 

system terutama untuk memeratakan dan mendifuskan suara ucap dari dosen (sumber) pada 

mahasiswa (pendengar). 
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