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1 Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

Mendengarkan pidato atau konser merupakan kegiatan yang tidak asing lagi. 

Kenyamanan akustik merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, perancangan 

ruangan yang baik dapat mengoptimalkan kenyamanan akustik di dalam sebuah ruangan menjadi 

penting untuk diperhatikan, khususnya ruangan yang dirancang untuk pidato dan konser. 

Spesifikasi akustik untuk ruangan sangat bergantung pada tujuan ruangan tersebut 

dibuat. Spesifikasi ini terbagi atas direct arrival, warmth, intimacy, diffusion, dan waktu dengung. 

Selain itu, faktor lain seperti kebisingan dari lingkungan dan gejala akustik yang tidak diharapkan 

(seperti pemusatan suara, gema, dan bayangan suara) juga memberikan pengaruh pada aspek 

akustik suatu ruangan. 

Salah satu contoh ruangan yang digunakan untuk tujuan pidato, disini yang dimaksud 

adalah perkuliahan, adalah ruang TVST A dan TVST B. Kedua ruangan ini memiliki ukuran yang relatif 

sama. Perbedaan diantara keduanya adalah TVST B merupakan ruangan yang telah di-treatment 

secara akustik, sedangkan TVST A merupakan ruangan yang belum di-treatment secara akustik. 

1.2 Masalah 

 Apakah benar kondisi akustik ruang kuliah TVST B lebih baik daripada ruang kuliah TVST A? 

 Mengapa hal ini bisa terjadi? 

1.3 Metoda 
Untuk menilai aspek-aspek akustik ruang kelas TVST B dan TVST A ini, penulis 

menggunakan penilaian subjektif. Penulis menggunakan pendengaran dan  persepsi pribadi untuk 

menentukan apakah ruangan tersebut baik atau buruk dilihat dari sisi akustiknya. 

 

 

 

 

 



2 Analisis ruang TVST B dan TVST A 

Denah ruangan TVST A dan TVST B: 

 

2.1 Ruang kuliah TVST B 

Ruang kuliah TVST B telah didesain khusus dengan tujuan agar ruangan ini dapat 

dimaksimalkan penggunaannya untuk kegiatan perkuliahan. Ruangan ini memiliki bentuk segi enam. 

Lantai tempat pembicara berada sedikit ditinggikan ± 18cm. Begitu juga dengan lantai pendengar. 

Lantai pendengar ditinggikan sebesar ± 18cm, semakin jauh dari panggung pembicara semakin tinggi. 

Seluruh lantai ditutupi dengan plywood (kayu lapis). Untuk dinding, ruangan ini dipasang kain yang 

didalamnya terdapat bahan seperti kapas atau kapuk. Lalu, lapisan kain ini kemudian ditahan oleh 

rotan yang dipasang jarang dengan selang ± 3cm. Sedangkan langit-langit dibuat miring (untuk langit-

langit pendengar) dan datar (untuk langit-langit pembicara). Selain itu, langit-langit diatas panggung 

pembicara juga memiliki lubang bersekat. 

2.1.1 Direct arrival 

Tempat pembicara yang berbentuk panggung dan posisi pendengar yang semakin jauh 

semakin tinggi lokasinya merupakan dua hal penting yang harus kita perhatikan untuk aspek ini. 

Tempat pembicara yang sedikit lebih ditinggikan ini bertujuan agar jarak antara pembicara dengan 

seluruh pendengar yang ada didalam kelas relatif sama. Sedangkan posisi pendengar yang semakin 

jauh dari pembicara semakin tinggi membuat tidak ada penghalang antara pembicara dengan 

pendengar yang berada jauh dari pembicara. Oleh karena itu, ruang kuliah TVST B memiliki direct 

arrival yang baik. 



2.1.2 Warmth 

Warmth merupakan perbandingan antara waktu peluruhan antara frekuensi tinggi 

dengan frekuensi rendah. Saat dicoba dengan metoda tepukan tangan, didapat bahwa waktu 

peluruhan untuk frekuensi tinggi lebih cepat dibandingkan dengan waktu peluruhan untuk frekuensi 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang kelas ini memiliki sensasi warmth dipandang dari sisi 

akustik. 

2.1.3 Intimacy 

Jarak untuk memantulkan suara dari pembicara ke pendengar adalah 10 meter. 

Sedangkan nilai cepat rambat suara suara adalah 340m/s. Dari nilai-nilai tersebut kita dapat 

menghitung bahwa waktu yang dibutuhkan oleh suara pantul untuk mencapai pendengar adalah 

lebih besar atau sama dengan 30ms. Jika dibandingkan dengan waktu pantul yang tergolong intim 

yaitu kurang dari 20ms[1], maka terlihat bahwa ruang kuliah TVST B ini bersifat tidak intim. 

2.1.4 Diffusion 

Aspek difus di ruang kelas TVST B cukup baik. Hal ini disebabkan dinding berbentuk sekat 

yang terbuat dari bahan rotan. Walaupun, rotan tidak begitu baik untuk digunakan sebagai pemantul 

(karena merupakan bahan yang tidak begitu keras), tetapi rotan cukup baik untuk digunakan sebagai 

permukaan difus yang dapat menimbulkan pantulan difus. 

2.1.5 Waktu dengung 

Waktu dengung untuk ruangan ini relatif memenuhi standar waktu dengung untuk 

ruangan yang digunakan untuk kegiatan speech. Waktu dengungnya relatif singkat, yaitu berkisar 

antara 0.7 – 1ms.  

2.2 Ruang kuliah TVST A 

Ruang kuliah TVST A merupakan ruang kuliah yang dimensi ruangannya tidak berbeda 

jauh dengan ruang kuliah TVST B. Ruang ini juga memiliki panggung untuk pembicara dan lantai yang 

meninggi untuk pendengar. Seperti dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara keduanya hanya 

terletak pada aspek akustik saja. Ruang TVST A tidak didesain agar memiliki aspek akustik yang baik 

untuk ruang perkuliahan. Bahan yang digunakan untuk dinding, lantai, dan langit-langitnya 



merupakan bahan yang tergolong keras. Bahan seperti ini cenderung untuk memantulkan dengan 

baik suara dari sumber suara (pembicara). 

2.2.1 Direct arrival 

Ruang kelas ini memiliki bentuk ruangan yang relatif sama dengan ruang TVST B. 

Akibatnya, ruangan ini juga memiliki direct arrival yang sama baiknya dengan ruang TVST B. 

2.2.2 Warmth 

Waktu peluruhan, baik untuk frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi, di ruang kuliah 

TVST A ini relatif lebih lama dibanding dengan ruang kuliah TVST B. Hal ini disebabkan bahan yang 

digunakan pada dinding, lantai, dan langit-langit merupakan bahan yang keras, sehingga lebih mudah 

untuk memantulkan suara daripada menyerap suara. Bahan yang digunakan untuk lantai adalah 

porcelain, untuk dinding digunakan hanya beton di cat (tanpa penambahan lapisan absorber), dan 

untuk langit-langit digunakan papan gypsum yang cukup keras. 

2.2.3 Intimacy 

Jarak untuk memantulkan suara dari pembicara ke pendengar terjauh adalah 10 meter 

untuk ruang kuliah TVST A yang berukuran sama dengan ruang kuliah TVST B. Akibatnya, aspek 

intimacy ruang TVST A adalah tidak intim. Karena ruang ini juga memiliki waktu pantul yang lebih 

besar daripada 20ms, yaitu 30ms. 

2.2.4 Diffusion 

Pemantulan suara secara difus pada ruangan ini tergolong banyak. Hal ini akibat 

banyaknya permukaan difus dan sedikitnya absorber suara di dalam ruangan ini. Selain itu, 

permukaan bagian dalam ruangan yang didominasi oleh bahan yang bersifat keras mengakibatkan 

semakin banyaknya pemantulan suara yang terjadi. Hal ini diperparah akibat tidak adanya absorber 

di dalam ruang ini. 

2.2.5 Waktu dengung 

Waktu dengung ruangan ini tergolong panjang untuk ruang yang dipergunakan untuk 

perkuliahan. Hal ini disebabkan banyaknya pemantulan difus dan sedikitnya absorber di ruang TVST A 

ini. Tidak seperti ruang kuliah TVST B, ruang kuliah TVST A ini memiliki kisaran waktu dengung antara 

1 – 1.3ms saat kondisi ruangan kosong. Walaupun masih mendekati nilai yang disarankan untuk 

ruangan speech. Nilai sebesar ini dapat mengganggu kenyamanan pendengar dilihat dari sisi akustik. 

2.3 Perbandingan keseluruhan 

Ruang kuliah TVST B memang telah di-treament dengan tujuan untuk memberikan 

impresi nyaman akustik kepada orang-orang yang berkegiatan didalamnya. Sedangkan, ruang kuliah 



TVST A yang tidak di-treatment dirasa tidak nyaman akustik bagi orang-orang yang berkegiatan 

didalamnya. 

Namun, hal ini bertentangan dengan yang sebenarnya. Ruang kuliah yang tidak di-

treatment (TVST A) memiliki waktu dengung yang sesuai dengan standar waktu dengung untuk 

perkuliahan. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pendengar didalam ruangan yang membuat 

penyerapan suara meningkat dari tidak ada penyerapan suara sama sekali menjadi ada penyerapan 

suara yang cukup untuk menurunkan waktu dengung. Sedangkan, ruang kuliah TVST B (ruang yang 

di-treatment) memiliki waktu dengung yang sangat rendah. Ini diakibatkan penyerapan suara yang 

berlebihan oleh permukaan dinding dan pendengar yang ada di dalamnya. Akibatnya, suara 

pembicara akan terlalu cepat meluruh sehingga, ada sebagian pendengar yang tidak dapat 

mendengar suara si pembicara. 

Kedua ruang kelas ini memiliki masalah utama yaitu bising. Keduanya memiliki lubang 

udara (berada di bagian belakang ruangan) yang dapat menghubungkan ruang kelas dengan 

lingkungan disekitar bangunan. Akibatnya, bising lingkungan sangat mempengaruhi rambatan suara 

pembicara di dalam ruang kelas. Semakin besar tekanan suara sumber bising, maka semakin banyak 

pendengar yang tidak dapat mendengar suara si pembicara. 

Selain itu, permasalah akustik terletak pada dimana si pembicara berada. Saat 

pembicara berada diatas panggung kelas, maka si pembicara akan mengalami efek pemusatan 

suara[2]. Si pembicara akan mendengar kembali suaranya dengan intensitas yang lebih tinggi. Selain di 

tempat tersebut, si pembicara tidak akan merasakan efek akustik apa pun. 

3 Penutup 

3.1 Kesimpulan 

 Saat ruang digunakan untuk perkuliahan, ruang kuliah TVST A memiliki tingkat kenyamanan 

akustik yang lebih tinggi dibanding dengan ruang kuliah TVST B. 

 Kedua ruang kuliah sangat rentan terhadap gangguan akustik berupa bising. 

 Absorber dapat menurunkan waktu dengung. 

 Permukaan keras dan bersifat difus dapat memperpanjang waktu dengung. 

3.2 Saran 

 Untuk mengurangi tingkat bising, maka saluran udara yang menghubungkan antara ruang 

kelas dengan lingkungan sekitar harus ditutup. 
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