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A. Latar Belakang 

Secara umum, kenyamanan ruangan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 

kenyamanan termal, akustik, dan pencahayaan. Setiap faktor kenyamanan ini, memiliki nilai 

parameter-parameter yang berbeda untuk setiap ruangan, bergantung dari fungsi ruangan itu 

sendiri. Setiap penyimpangan dari parameter kenyamanan itulah yang menimbulkan 

ketidaknyamanan. 

Dewasa ini, banyak sekali bangunan dan ruangan yang didesain dengan hanya 

mempertimbangkan faktor kemewahan atau kemegahannya saja. Seringkali, faktor 

kenyamanan pada ruangan itu sendiri pun dikorbankan atau luput dari perhitungan. Padahal, 

ketidaknyamanan seseorang ketika melakukan aktivitas di dalam ruangan secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi kondisi psikologis terhadap orang tersebut. Salah satu 

contohnya adalah karakteristik difus yang kurang baik pada suatu ruangan yang dapat 

mengakibatkan melemahnya energi suara dengung yang kembali ke sumber. Bagi para 

pemain musik yang bermain dalam suatu grup, hal ini sangat merugikan karena para pemain 

akan kesulitan untuk mendengar suara musik yang dimainkan oleh pemusik yang lain. Jika 

hal ini terjadi, maka bisa jadi pitch yang dimainkan oleh para pemusik tidak sesuai sehingga 

musik yang dimainkan menjadi tidak enak untuk didengar. 

Fakta di atas, semakin mempertegas pernyataan bahwa kenyamanan seseorang ketika 

melakukan aktivitas di dalam ruangan adalah mutlak diperlukan. 

Sesuai dengan tugas yang diberikan dan permasalahan di atas, maka pada makalah ini 

saya akan mencoba untuk membahas mengenai akustik ruangan sebagai salah satu faktor 

kenyamanan pada ruangan, khususnya kondisi kenyamanan akustik pada ruang kuliah 9222. 

Pembahasan ini meliputi evaluasi kondisi akustik ruang kuliah tersebut secara subyektif 

berupa pengamatan menggunakan indera pendengaran sebagai alat bantu. 

Melalui makalah ini, saya akan mencoba untuk menilai baik tidaknya ruangan kuliah 

9222 ini sesuai dengan kriteria akustik yang diukur. Selain itu, diharapkan pula melalui 

evaluasi dan saran yang saya paparkan ini, kita semua dapat menyadari akan pentingnya 

faktor kenyamanan dalam mendesain atau pun memilih suatu ruangan, terutama 

kenyamanan akustik.  

 

 



B. Topik Permasalahan 

Topik permasalahan yang akan diangkat pada penulisan makalah ini adalah mengenai 

evaluasi terhadap ruang kuliah 9222 GKU Timur berdasarkan parameter-parameter akustik 

pada ruang kuliah: direct arrivals, waktu dengung, warmth, intimacy, diffusion, clarity, SPL 

(tingkat distribusi tekanan suara relatif terhadap suatu sumber suara tertentu). Melalui 

evaluasi ini, diberikan penilaian baik atau buruknya ruang kuliah 9222 ini dalam 

memfasilitasi kegiatan belajar-mengajar. Metode evaluasi ini dilakukan secara subyektif. 

 

C. Teori Dasar 

Kriteria akustik pada ruangan terdiri dari beberapa macam, yaitu direct arrival, 

intimacy, diffusion, warmth, waktu dengung, dan clarity. Keenam parameter inilah yang 

berpengaruh terhadap kondisi kenyamanan akustik pada suatu ruangan. 

1. Direct arrivals 

Secara harfiah, acoustic direct arrivals berarti setiap pendengar harus mendapatkan 

penglihatan yang jelas dan langsung relatif terhadap sumber suara sehingga pendengar 

dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber suara memang datang dari arah objek 

sumber suara yang dilihat. Jadi, suatu ruangan memiliki direct arrival yang baik apabila 

di semua titik pendengar, pendengar merasakan bahwa suara yang datang kepadanya 

adalah berasal dari arah objek sumber suara yang mereka lihat. Sebaliknya, pada 

ruangan yang memiliki direct arrival yang buruk, ketika sumber suara berada pada 

posisi di depan para pendengar, maka suara yang terdengar seolah-olah berasal dari arah 

belakang atau samping pendengar. Secara kuantitatif, direct arrival suatu ruang 

ditentukan dari nilai waktu tunda antara suara langsung dengan suara pantul atau 

difraksi suara yang sampai ke pendengar. Waktu tunda yang baik untuk direct arrival ini 

berada pada interval 10-30 ms. Namun, karena keterbatasan alat yang digunakan, maka 

pada kasus ini, tidak dilakukan pengukuran data secara kuantitatif. 

 

 

 

 



2. Waktu dengung 

Secara definitif, waktu dengung berarti waktu yang dibutuhkan oleh suatu energi 

suara untuk meluruh sebanyak 60 dB. Secara praktis, waktu dengung ini merupakan 

selang waktu ketika sumber suara mulai dihentikan hingga suara tersebut benar-benar 

sudah tidak terdengar lagi. Waktu dengung untuk setiap ruangan berbeda-beda, 

bergantung dari fungsi ruangan itu sendiri. Berikut merupakan grafik yang 

menunjukkan variasi waktu dengung berdasarkan volume dan fungsi ruangan: 

 

Secara matematis, waktu dengung ini didefinisikan dalam persamaan Sabine: 

A

V
RT

 161.0
        dengan A = ∑(α . S) 

RT   = Reverbration Time (waktu dengung) 

A  = luas rata-rata ruangan 

V  = volume ruangan 

S = total luas permukaan objek yang ada di dalam ruangan 

α = total absorbsi seluruh objek yang ada di dalam ruangan 

 

 

 

 



3. Warmth 

Warmth memiliki arti seberapa lama respon waktu dengung pada suatu ruangan 

untuk sumber suara dengan frekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Secara umum, 

klasifikasi frekuensi rendah adalah 125-250 Hz, frekuensi sedang adalah 500-1000 Hz, 

dan frekuensi tinggi adalah 2000-4000 Hz. Untuk sebuah ruangan yang diperuntukkan 

sebagai ruang untuk berbicara, maka respon waktu dengung yang baik adalah sama 

besar untuk semua frekuensi. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan variasi 

waktu dengung terhadap besar frekuensi: 

 

 

4. Intimacy 

Dalam akustik, makna dari kata intimacy ini adalah seberapa lama beda waktu 

antara suara langsung dan suara pantul pertama yang sampai ke pendengar. Secara 

psikologis, untuk suatu ruangan yang memiliki intimacy yang baik, maka pendengar 

akan merasa seolah-olah sedang berada pada suatu ruang yang bervolume kecil. 

Sebaliknya, pendengar akan merasa seolah-olah berada pada suatu ruang yang sangat 

luas ketika ruang tersebut memiliki intimacy yang tidak baik. Secara matematis, 

umumnya, untuk mendapatkan ruangan dengan intimacy yang baik, maka beda waktu 

antara suara langsung dengan suara pantul adalah kurang dari 20 ms.  

 

 



5. Diffusion 

Dalam arti secara harfiah, difus akustik berarti tersebarnya secara merata tingkat 

tekanan suara di dalam ruangan. Secara spesifik, difus ini juga diartikan sebagai ada 

tidaknya suara dengung (reverberant sound) yang sampai kembali ke sumber. Secara 

umum, pada semua jenis ruangan, difus akustik yang baik ditunjukkan dengan 

terdengarnya suara dengung yang kembali lagi ke sumber. Faktor difusi ini cukup 

berpengaruh terhadap kenyamanan akustik di dalam ruangan. Sebagai contoh, para 

pemain musik yang bermain dalam bentuk kelompok/grup tentu membutuhkan suara 

pantul atau pun suara dengung yang kembali lagi ke arah sumber agar kesemua pemain 

musik tersebut dapat bermain musik secara kompak, tepat pitch nya. 

 

6. Clarity 

Secara harfiah, clarity memiliki arti seberapa jelas suara sumber yang didengar oleh 

pendengar. Clarity ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: waktu dengung, besar 

tingkat tekanan suara langsung, kecepatan sumber suara dalam mengeluarkan suara. 

Secara matematis, clarity berarti selisih perbedaan antara tingkat tekanan suara yang 

diterima oleh pendengar pada 80 ms pertama dengan tingkat tekanan suara dengung 

pada waktu setelah 80 ms sehingga seringkali juga disebut C80. 

 
Ruangan dengan clarity yang baik memiliki waktu dengung yang cepat atau 

setidaknya sama besar dengan kriteria waktu dengung pada ruang tersebut. Selain itu, 

kecepatan sumber suara pun harus berada pada posisi yang sesuai sehingga pendengar 

dapat mendengarkan dengan jelas suara sumber. 

 

D. Pengamatan Ruangan 

Pengamatan terhadap ruang kuliah 9222 ini dilakukan hanya secara subjektif. Berikut 

merupakan denah ruangan yang digunakan dalam melakukan pengamatan disertai dengan 

letak titik-titik pengukuran dan letak sumber suara pada ruangan: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

1 

2 

3 



Keterangan: 

Pendengar bergerak dari titik 1, ke titik 2, lalu ke titik 3. Sumber suara berada pada 

posisi yang tetap, posisi S. 

 

Di bawah ini merupakan foto-foto ruangan: 

 

Tampak Selatan 

        

     Tampak Barat         Tampak Timur 

 

Pengamatan secara subjektif ini dilakukan dengan menggunakan tepukan tangan, 

khususnya untuk memperkirakan faktor warmth ruangan, dan suara orang yang 

berbicara sebagai sumber suara serta telinga sebagai media penangkap suara.  

Berdasarkan keterangan metode pengamatan di atas dan data denah ruangan, maka 

secara keseluruhan penilaian subjektif terhadap ruang kuliah 9222: 



Parameter Akustik Penilaian Keterangan 

Direct arrivals Sangat baik Pendengar dapat melihat sumber suara 

dengan jelas di semua kursi, tanpa 

terhalangi oleh suatu pembatas.  

Suara yang terdengar jelas terasa berasal 

dari arah objek sumber suara yang dilihat. 

Waktu dengung Cukup Waktu dengung terasa agak lama. Ketika 

sumber suara dihentikan, suara tidak 

langsung segera hilang. 

Warmth Cukup Untuk sumber suara yang berfrekuensi 

rendah, waktu dengung terasa lebih lama 

dibanding sumber suara yang berfrekuensi 

sedang atau pun tinggi. 

Intimacy Kurang Kesan yang diberikan ruang adalah seperti 

berada pada ruang yang luas. 

Diffusion Kurang Tingkat tekanan suara yang dirasakan 

pada titik 3 terdengar jauh lebih rendah 

dibandingkan pada titik 1 dan 2.  

Energi suara yang kembali ke sumber 

suara tidak begitu terdengar. 

Clarity Baik Meskipun waktu dengungnya agak lama, 

namun suara yang terdengar masih jelas. 

 

 

E. Analisis 

Terlihat bahwa penilaian secara subjektif ini sangatlah bersifat kualitatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sangat mungkin hasil pengamatan menggunakan telinga sebagai media penangkap suara ini 

akan sangat bervariasi untuk setiap orang. Bisa jadi, persepsi setiap orang dalam menilai 

suatu sumber suara bertolak-belakang. Alasan utamanya yang menyebabkan munculnya 

variasi ini adalah karena sensitivitas telinga masing-masing orang dalam mendengarkan 

suara pada rentang frekuensi 20 Hz-20 kHz berbeda-beda.  



Namun, seharusnya, penilaian ini dapat dikatakan masuk akal atau mendekati kondisi 

yang sesungguhnya apabila penilaian ini dikaitkan dengan fakta ruangan. 

Direct Arrivals. Secara kuantitatif, direct arrival suatu ruang ditentukan dari nilai waktu 

tunda antara suara langsung dengan suara pantul atau difraksi suara yang sampai ke 

pendengar. Waktu tunda yang baik untuk direct arrival ini berada pada interval 10-30 ms. 

Namun, karena keterbatasan alat yang digunakan, maka pada kasus ini, tidak dilakukan 

pengukuran data secara kuantitatif.  

Pada kasus ruang kuliah 9222 ini, di setiap titik pengukuran, pendengar dapat 

merasakan dengan jelas bahwa sumber suara yang terdengar memang berasal dari arah objek 

sumber suara yang dilihat, yaitu dari arah depan. Artinya, ruang kuliah 9222 ini memiliki 

direct arrival yang sangat baik. Pernyataan ini dapat diperkuat dengan fakta-fakta yang 

terdapat di dalam ruangan: 

 Struktur titik pendengar dibuat seperti punden berundak 

Hal ini berarti, semakin jauh jarak antara pendengar relatif terhadap sumber suara, 

maka posisi titik pendengar dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pendengar 

yang ada di depannya. Posisi ketinggian pendengar ini merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan direct arrival pada suatu ruangan. Dengan posisi 

pendengar yang lebih tinggi daripada posisi pendengar yang ada di depannya ini, maka 

resiko adanya penghalang berupa badan pendengar dapat dihilangkan sehingga energi 

suara langsung yang sampai ke pendengar lebih besar dibandingkan dengan energi 

suara yang berdifraksi atau dipantulkan oleh objek-objek yang ada di dalam ruangan. 

Selain itu, dengan konfigurasi punden berundak ini, pendengar dapat dapat melihat 

dengan jelas posisi objek sumber suara sehingga secara psikologis pendengar dapat 

mengenali dengan jelas bahwa objek sumber suara berasal dari arah sumber suara yang 

didengar. 

 Jarak antara bidang pemantul dengan titik pendengar relatif cukup jauh 

Dengan konfigurasi bidang pemantul yang relatif cukup jauh ini, maka besar energi 

suara karena refleksi yang sampai ke pendengar dapat direduksi sehingga seolah-olah 

energi suara yang diterima oleh pendengar hanyalah berasal dari energi suara langsung 

saja.  



Namun, ada kemungkinan untuk titik-titik pendengar yang berada persis di sebelah 

tembok akan mendapatkan energi suara pantul lebih besar dibandingkan dengan titik-

titik pendengar yang lain. Akan tetapi, berdasarkan pengujian langsung, pada titik-titik 

pendengar yang bersebelahan dengan tembok ini, kita masih tetap dapat mengenali 

dengan jelas bahwa suara yang terdengar berasal dari objek sumber suara yang kita 

lihat. 

Waktu dengung. Pada kasus ini, ruang kuliah dianggap sebagai ruang pidato karena 

ruang kuliah diperuntukkan hanya untuk mendengarkan orang yang berbicara dengan 

asumsi frekuensi suara berbicara yang konstan. Berdasarkan asumsi dan grafik di atas, maka 

waktu dengung yang sesuai untuk ruang kuliah 9222 yang bervolume ruang 21599 ft
3
 adalah 

sekitar 0.85 detik. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa pengamatan pada ruangan hanya 

dilakukan melalui metode kualitatif saja sehingga tidak dapat direpresentasikan dalam 

bentuk angka.  

Melalui metode pengamatan kualitatif, didapat bahwa ruang kuliah 9222 memiliki 

waktu dengung yang cukup. Artinya, secara teoritis, waktu dengung yang terdengar 

melebihi waktu referensi yang dianjurkan, yaitu 0.85 detik. Hal ini mungkin saja terjadi 

apabila melihat kondisi fakta pada ruangan, seperti: 

 Sangat sedikitnya media penyerap suara di dalam ruangan 

 Pengukuran dilakukan dengan jumlah pendengar yang sedikit 

Warmth. Berdasarkan pengukuran secara subjektif, pada ruang kuliah 9222, terdengar 

bahwa waktu dengung untuk frekuensi yang rendah lebih lama dibandingkan frekuensi 

sedang, atau pun tinggi sehingga kualitas warmth pada ruang kuliah ini adalah cukup. Hal 

ini mungkin diakibatkan karena sangat sedikitnya bahan absorbsi yang ada di dalam ruangan 

sehingga untuk sumber suara yang berfrekuensi rendah, pendengar akan mendapatkan energi 

suara pantul yang cukup besar yang berasal dari pantulan dari segala arah. Namun, selisih 

lama waktu dengungnya tidak terlalu lama sehingga tidak sampai mempengaruhi kejelasan 

dalam mendengar sumber suara. 

 

 



Intimacy. Berdasarkan pengamatan secara kualitatif, ruang kuliah 9222 ini memiliki 

intimacy yang kurang karena secara psikologis, ketika sedang mendengarkan suara di dalam 

ruang kuliah itu, maka pendengar seolah-olah berada pada suatu ruang yang luas. Secara 

fakta ruangan, hal ini memang dimungkinkan untuk dapat terjadi. Penyebab utamanya 

adalah karena jarak antara bidang pantul dengan pendengar cukup jauh sehingga waktu yang 

dibutuhkan bagi suara pantul untuk sampai ke pendengar akan menjadi semakin lama. Selain 

itu, faktor lain yang juga mengurangi intimacy adalah tidak adanya bidang yang bersifat 

difusif sehingga kemungkinan suara pantul yang sampai ke pendengar menjadi semakin 

kecil. 

Diffusion. Menurut penilaian saya, ruang kuliah 9222 ini memiliki karakteristik 

diffusion yang cukup. Alasannya adalah karena pada ruang kuliah ini tidak terdengar suara 

dengung yang sampai kembali ke sumber. Pernyataan ini dimungkinkan terjadi karena letak 

antara bidang pantul dengan sumber cukup jauh sehingga ketika suara dengung itu kembali 

ke sumber, energinya sudah sangat rendah sehingga tidak dapat terdengar lagi. Selain itu, 

difusi yang kurang baik ini juga ditandai dengan tingkat tekanan suara yang berbeda cukup 

jauh ketika pendengar bergerak semakin ke belakang. Hal ini juga dimungkinkan terjadi 

karena tidak adanya permukaan bidang yang bersifat difusif sehingga persebaran tingkat 

tekanan suara di dalam ruangan tidak merata. 

Clarity. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ruang kuliah 9222 memiliki clarity 

yang baik karena sebenarnya waktu dengung yang terdengar agak lama. Kemungkinan lebih 

lama daripada daripada kriteria waktu dengung pada ruang kuliah tersebut. Namun, suara 

masih dapat terdengar dengan jelas. Jadi, alasan utama yang mengurangi tingkat clarity dari 

ruang kuliah ini adalah waktu dengung yang relatif agak lama. Seperti yang telah dijelaskan 

di bagian waktu dengung, penyebab waktu dengung yang agak lama ini adalah sangat 

sedikitnya bidang permukaan yang berisfat absorptif pada ruangan. Faktor absorpsi yang 

paling besar adalah ketika ruang kuliah tersebut dipenuhi oleh mahasiswa yang duduk di 

setiap kursi yang ada. 

 

 

 

 



F. Kesimpulan 

Secara umum, ruang kuliah 9222 merupakan ruang kuliah yang cukup baik untuk 

dijadikan sebagai ruang kuliah. Di satu sisi, ruang kuliah ini memiliki karakteristik direct 

arrival dan clarity yang baik. Namun, di sisi yang lain, ruang kuliah ini memiliki 

karakteristik diffusion, intimacy, waktu dengung, dan warmth yang kurang baik. Untuk 

meningkatkan performansi ruang kuliah ini, pemasangan panel difusor di bagian samping 

ruangan sangat diperlukan. Selain berfungsi sebagai difusor, panel ini juga berfungsi sebagai 

absorber. 
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