
Keadaan Akustik Ruang TVST 82 
 

 

TVST merupakan salah satu gedung di Insititut Teknologi Bandung (ITB) yang rutin dipakai untuk 

kuliah. Kebanyakan mahasiswa ITB dari jurusan manapun pasti pernah mengalami kuliah di gedung TVST. 

Salah satu ruang kuliah yang berada di gedung TVST adalah ruang TVST 82, atau lebih umum disebut 

dengan nama lamanya yaitu Ruang TVST A. Adanya ruang TVST 82 berawal dari inisiatif Ikatan Alumni ITB 

angkatan 1982 (IA-ITB 82) untuk merenovasi ruangan TVST A agar menjadi ruangan yang ideal untuk 

kegiatan belajar mengajar. Renovasi dilakukan dengan mengganti sebagian dinding serta langit- langit 

dengan perforated gypsum, memasang lantai karpet, memasang Air Conditioner dan mengganti papan 

tulis kapus dengan papan tulis dari kaca. Renovasi ini menjadikan ruang TVST 82 salah satu ruang kelas 

terbaik di ITB untuk kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, ruang TVST 82 sangat menarik untuk dibahas 

dari sisi akustik. 

 Sebagai salah satu mahasiswa ITB, penulis pun pernah merasakan kuliah di ruangan berkapasitas 

sekitar 100 orang ini. Kuliah yang pernah penulis ikuti di ruang TVST 82 antara lain kuliah Fenomena 

Gelombang dengan dosen Bapak Joko Sarwono serta kuliah Metode Komputasi dengan dosen Ibu 

Estiyanti Ekawati. Dari pengalaman penulis mengikuti kuliah di ruangan tersebut, secara akustik kuliah 

berlangsung dengan baik. Kejelasan suara dari dosen yang mengajar mata kuliah tersebut cukup baik, 

terdengar tanpa terganggu gema. Dari yang penulis dengar, reverbation time di ruangan TVST 82 

sangatlah singkat, kurang dari 1 detik menurut penilaian subjektif penulis. Sementara, berdasarkan tulisan 

Reverberation time and maximum background-noise level for classrooms from a comparative study of 

speech intelligibility metrics oleh Bistafa dan Bradley, reverbation time yang mendukung kejelasan suara 

dari berkisar antara 0.4 sampai 0.5 sekon. Penulis memperkirakan bahwa berdasarkan literatur yang ada 

serta pengalaman pribadi penulis, ruang TVST 82 cukup baik untuk dijadikan ruang kelas.  Namun di sisi 

lain, penulis menilai untuk suara dengan frekuensi rendah, sumber suara perlu diperkeras. Hal ini disadari 

penulis dari kuliah Fenomena Gelombang dengan Bapak Joko Sarwono. Pak Joko dengan suaranya yang 

relatif berfrekuensi rendah perlu mengeluarkan suara yang lebih keras agar terdengar oleh murid- 

muridnya. 

Selain dinilai dari pengalaman di kelas, penulis mencoba menilai ruang TVST 82 dari pengukuran 

sound pressure level di kelas pada saat tidak ada kuliah yang diadakan di kelas tersebut. Penulis 

berpendapat bahwa dengan mengetahui  sound pressure level pada saat tidak ada kuliah yang diadakan 

di kelas tersebut, kita dapat mengetahui apakah ruang TVST 82 sudah didesain dengan konsep sound 

proofing untuk mencegah suara dari luar mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di ruang TVST 

82. Dari pengukuran yang dilakukan dengan aplikasi Sound Meter, sound pressure level di ruang TVST 82 

berkisar antara 40- 30 dB setelah 15 detik pengukuran 



 

Gambar 1. Hasil Pengukuran Sound Pressure Level 

 

Masih menurut tulisan Reverberation time and maximum background-noise level for classrooms from a 

comparative study of speech intelligibility metrics, maximum background noise level yang ideal adalah 

antara 20- 25 dB. Dari standar tersebut, penulis menyimpulkan ruang kelas TVST 82 belum memiliki desain 

soundproofing yang ideal. Pengukuran pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam 1 siang, dimana gedung TVST 

relatif kosong. Di luar pengukuran pun, penulis juga mendengar suara dari luar ruang masih dapat masuk 

ke ruang TVST 82. Tentu pada waktu dimana aktivitas belajar mengajar aktif, suara dari luar ruang lebih 

banyak yang terdengar masuk ke ruang TVST 82. Dengan keadaan tersebut, masih perlu diperlukan 

beberapa perbaikan agar ruang kelas TVST 82 memiliki desain soundproofing yang lebih baik. 

 Keadaan yang dihasilkan di ruang TVST 82 tersebut merupakan hasil dari suatu desain akustik 

ruang. Desain akustik suatu ruang dapat berupa bentuk ruangan, dimensi ruangan, serta pemilihan 

material. Untuk bentuk ruangan, ruang TVST 82 memiliki bentuk yang mendekati setengah lingkaran 

apabila dilihat dari atas. Selain itu, langit- langit ruang TVST 82 berundak- undak begitu pula dengan lantai 

TVST 82 yang bertingkat sehingga posisi kursi di ruang TVST 82 sebagian besar lebih tinggi dari posisi 

pembicara (kecuali barisan paling depan). Ruang TVST 82 sendiri tidak begitu luas, dengan kapasitas hanya 

sekitar 100 orang. Untuk material, ruang TVST 82 memakai bahan karpet untuk lantai, kayu untuk dinding 

serta pintu, serta perforated gypsum untuk dinding belakang ruangan dan sebagian langit- langit. 



 

 

Gambar 2. Bagian Kiri, Kanan, dan Tengah Ruang TVST 82 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Langit- langit  dan Lantai Ruang TVST 82 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 4. Perforated Gypsum 

 

Seluruh detail dari ruang TVST 82 tersebut membentuk suatu proses perambatan suara tertentu. Suara 

dari pembicara akan merambat ke segala arah pada ruangan yang mendekati bentuk setengah lingkaran 

ini. Lalu suara yang merambat akan dipantulkan oleh dinding- dinding samping yang terbuat dari kayu 

serta oleh langit- langit yang berundak-undak. Pemantulan diperlukan agar gelombang suara menyebar 

ke seluruh bagian ruangan, agar suara terdengar dengan sama baiknya di seluruh titik di ruangan tersebut. 

Namun di sisi lain, sebagian langit- langit yang terbuat dari perforated gypsum membuat fungsi 

pemantulan berkurang. Ini dikarenakan perforated gypsum memiliki sound absorption coefficient yang 

relatif tinggi pada frekuensi rendah. Menurut penulis, langit- langit dengan perforated gypsum inilah yang 

membuat suara Pak Joko Sarwono yang berfrekuensi rendah sedikit terganggu. Oleh karena itu, 

perforated gypsum juga dipasang di dinding belakang ruang TVST 82, berfungsi sebagai absorber suara 

dengan frekuensi rendah. Absorber yang dipasang di dinding belakang  bertujuan agar suara tidak 

memantul kembali ke depan, dan mengganggu pendengar. Selain perforated gypsum, karpet lantai juga 

berfungsi sebagai absorber. Namun karpet lantai berfungsi sebagai absorber suara dengan frekuensi 

tinggi. Pada akhirnya, penulis menilai ruang TVST 82 dibuat dengan tujuan suara pembicara dapat 

didengar seluruh penjuru ruangan dengan jenjang frekuensi tertentu dan tidak terganggu oleh suara dari 

luar ruangan. Untuk nilai sound absorption coefficient dari absorber, penulis tidak mengetahui nilai 

persisnya. Penulis memperkirakan kemampuan sound absorption dari absorber dari tabel di buku 

Industrial Noise Control: Fundamentals and Applications, Second Edition. 

 



 

 

 

Gambar 5. Tabel Sound Absorption Coefficient ( Sumber : Industrial Noise Control: Fundamentals and 

Applications, Second Edition ) 

 

 Dari seluruh informasi di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran. Pertama, perlu 

dilakukan sedikit perbaikan pada desain soundproofing dari ruang TVST 82. Penulis menyarankan agar 

pintu kelas diganti dengan kayu atau bahan pembuat pintu lain yang memiliki nilai sound transmission 

class yang lebih tinggi. Kedua, penulis menyarankan agar sebagian langit- langit yang terbuat dari 

perforated gypsum diganti dengan bahan lain yang memiliki sound absorption coefficient lebih rendah 

pada frekuensi rendah. Hal ini ditujukan agar suara pembicara dengan frekuensi rendah terdengar lebih 

jelas. Tentunya saran di atas masih berupa pendapat. Perlu dilakukan simulasi serta pengujian lebih lanjut 

agar diketahui keefektifan saran dari penulis. 
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