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Latar Belakang 

 

Ruangan Aula Barat ITB merupakan gedung multi fungsi yang banyak dimanfaatkan baik oleh 

civitas akademika ITB, maupun non ITB untuk berbagai keperluan, baik dalam kegiatan akademis, 

pertunjukkan, bahkan sampai acara pernikahan. Karena bidang penggunaan yang begitu besar, tentunya 

ruangan ini haruslah memenuhi berbagai kualitas tertentu, sehingga dapat memenuhi fungsinya dengan 

baik sebagai ruang serbaguna. 

Salah satu kualitas yang harus dipenuhi ialah, ialah kualitas akustik. Artinya seberapa baikkah 

kualitas ruang aula barat ITB dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan yang diadakan dalam segi tata 

suara.  Karena luasnya penggunaan ruang Aula barat dalam kegiatan – kegiatannya, tentunya banyak 

pula parameter yang mampu mempengaruhj kondisi suara baik yang terdengar maupun yang dirasakan. 

Kebutuhan akan kondisi tata suara yang baik, jelas satu hal yang sangat penting, dikaitkan 

dengan penggunaan aula barat sebagai ruang serbaguna. Acara – acara yang berlangsung menentukan 

dekorasi apa yang akan dibuat, letak panggung dan lain – lain.  

Acara yang lazim diadakan di ruang aula barat ialah, Pertunjukkan dan Seminar. Kedua acara ini 

membutuhkan kualitas akustik yang berbeda – beda. Untuk pertunjukkan tentunya hal yang lebih 

diutamakan ialah, kejelasan suara, baik alat musik maupun vokal, yang diperdengarkan pada 

pertunjukkan, untuk itu pengaturan terhadap sound system dan dekorasi ruangan serta letak panggung 

agar kualitas – kualitas akustik yang diinginkan tercapai tentunya perlu lebih diperhatikan. Kemudian 

untuk seminar, tentunya kualitas suara percakapan pembicara lebih diperhatikan, agar didapat 

interpretasi vokal yang unik. 

Untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan acara diatas dalam bidang akustik, perlu diperhatikan 

kriteria –kriteria akustik untuk memaksimalkan tata suara yang ada, dalam hal ini apakah ruang aula 

barat secara subjektif telah memenuhi standar kebutuhan akustik bedasarkan kriteria – kriteria akustik, 

sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam segi hal tata suara kepada para penggunanya, sehingga 

fungsinya sebagai ruang pertunjukkan dan seminar dari segi akustik dapat terpenuhi dengan baik. 

Saya mengambil referensi kriteria – kriteria akustik dari ISVR, kriteria akustik tersebut antar lain, 

Clarity, definition, Direct Arrivals, Reverberation Time, Intimacy, Warmth, dan Diffusi. Untuk 

mendapatkan kenyamanan akustik yang diinginkan, faktor – faktor yang juga mempengaruhi antara lain, 

geometri ruangan serta bahan – bahan penyusun yang ruangan seperti dinding, atap dan lantai. 

Dalam Ujian ini saya berusaha mengetahui, melalui kriteria – kriteria diatas, apakah ruang aula 

barat telah memenuhi kualitas akustik yang baik, berdasarkan standar dan acuan yang ada. 



 

 

Topik Permasalahan 

 Saya mengkhususkan ruang aula barat dalam fungsinya sebagai ruang pertunjukkan, terutama 

dalam konser – konser musik dan orkestra.  Seperti telah disebutkan diatas karakteristik akustik yang 

akan ditinjau ialah, Clarity, definition, Direct Arrivals, Reverberation Time, Intimacy, Warmth, dan 

Diffusion. Secara umum kesemua permasalahan akan ditinjau melalui subjektif pengamat. 

Data Ruangan 

Nama Ruang  : Aula Barat 

Lokasi  : Kompleks Institut Teknologi Bandung 

Fungsi  : Ruang Serbaguna (Pertunjukkan, pertemuan, Seminar) 

Sejarah Singkat :  

Aula barat dirancang oleh Henry Maclaine Pont, arsitek asal Belanda, yang merancang aula barat 

pada tahun 1918 dan mulai membangun pada tahun 1919, aula barat memang difungsikan untuk 

program yang dapat berubah – ubah (multi fungsi). 

 

              Penampang aula barat (dari timur ke barat) 



                        

Penampang Aula Barat (Dari Barat ke Timur)                     Penampang Langit – Langit Aula Barat 

                     

               Sisi Selatan Aula Barat Sisi Utara Aula Barat 

 

 Jenis Langit-langit :  Kayu dengan kolong – kolong bangunan laminated wood. 

 Struktur Dinding : Dinding bata dengan finishing cat putih. 

 Struktur Lantai : Ubin 
 Tiang – tiang                 : Kayu 

 

Pada saat pengamatan ruang aula barat tengah dipersiapkan untuk USM ITB dan dalam 

keadaan kosong, pengamatan dilakukan tanpa menggunakan alat ukur akustik, namun hanya 

menggunakan alat indra secara subjektif. 

 

 

 

 

 



Judgement dan analisis 

 

Kriteria - kriteria yang dinilai : 

a. Reverberation time (liveness) 

Untuk mengukur waktu dengung saya memanfaatkan tepukan tangan sebagai sumber 

suara, di tengah ruang aula barat ITB yang sedang kosong, tepukan tangan dengan 

telapak tangan menelungkup untuk frekuensi rendah dan tepukan tangan dengan telapak 

tangan mendatar yang menghasilkan bunyi nyaring untuk frekuensi tinggi, reverberation 

time yang saya dengar secara subjektif ialah 1-2 detik, saya mendengar waktu dengung 

frekuensi rendah lebih cepat daripada waktu dengung frekuensi tinggi dengan beda 

sepersekian detik. 

 

b. Intimacy 

“Intimacy” refers to the feeling that listeners have of being physically close to the 

performing group. A room is generally judged intimate when the first reverberant sound 

reaches the listener within about 20 milliseconds of the direct...( Sumber Encylopedia 

Britannica). Untuk menguji karakteristik Intimacy dari ruang aula barat, saya berdiri di 

bagian sebelah barat dari aula barat ( posisi panggung pada umumnya) dan meneriakkan 

beberapa kata, dalam hal ini saya sebagai sumber suara, secara subjektif saya menilai 

waktu tunda antara suara yang saya keluarkan dengan suara pantul yang saya dengar, 

sangatlah cepat, secara teori semakin cepat waktu tunda yang terdengar, makan intimacy 

semakin baik.  

 

c. Clarity & Definition (kejernihan dan Kejelasan suara) 

Dalam mengukur parameter clarity, saya dibantu oleh beberapa teman sebagai penerima 

suara yang mendengarkan di posisi tengah dan sisi sisi aula barat ( posisi pendengar dan 

penonton pertunjukkan) dan saya sebagai sumber suara berada di bagian ujung barat( 

posisi panggung), saya mengucapkan kata – kata baik frekuensi tinggi dan frekuensi 

rendah dengan cukup keras (walaupun tidak sampai berteriak), menurut penerima suara, 

kata - kata yang saya ucapkan jelas terdengar dan dapat mereka mengerti, sehingga dapat 



saya nilai, clarity dan definition pada aula barat cukup baik, namun semakin menurun 

apabila penerima suara semakin bergerak ke arah timur (menjauh dari posisi sumber). 

 

d. Direct Arrival 

Susunan Ruang Aula Barat ITB untuk pertunjukkan memiliki karakteristik Direct Arrival 

yang baik, karena pendengar yang berada di tengah tidak terhalang dalam melihat sumber 

suara yang berada di barat (posisi panggung), tiang – tiang yang berada didalam ruang 

aula barat tidak menghalangi para pendengar untuk dapat melihat sumber suara secara 

langsung, sehingga mendukung konsep direct arrival yang baik. 

 

e. Diffusi (blend)  

Diffusi menunjukkan keseragaman suara yang diterima pada setiap titik di dalam 

ruangan. Bentuk ruang aula barat yang terbuka mendukung konsep diffuse yang baik, 

karena tidak ada penghalang yang berarti dalam penyebaran suara di dalam ruang aula 

barat. Untuk itu mencoba karakteristik diffusi ini saya kembali dibantu beberapa teman 

yang saya tempatkan di beberapa lokasi, kemudia pada posisi panggung saya 

mengucapkan suara dengan frekuensi dan volume suara yang sedang dan meminta 

pendapat rekan – rekan apakah mereka dapat memahami perkataan  saya dengan baik, 

karena tanpa pengeras suara dan sound system, saya mendapati bahwa suara saya tidak 

terdengar secara merata, yang dapat memahami dengan baik hanyalah rekan yang berada 

dekat dengan posisi panggung, saya mengambil kesimpulan bahwa ketidakmerataan 

penyebaran suara ini dikarenakan faktor sound system, karena melihat bentuk ruangan 

dan pengalaman penulis yang sempat beberapa kali menikmati pertunjukkan musik di 

aula barat, suara dapat terdengar sama baiknya di berbagai posisi penulis berada. 

 

f. Warmth 

Apabila waktu dengung ruangan pada frekuensi-frekuensi rendah lebih besar daripada           

frekuensi mid-high, maka ruangan akan lebih terasa hangat (warmth). 

 (Akustik Ruang Percakapan, Joko Sarwono). 



Pada pengujian reverberation saya mendapati bahwa waktu dengung frekuensi rendah 

lebih kecil daripada waktu dengung frekuensi tinggi,  jadi menurut teori di atas ruang aula 

barat tidak memenuhi karakteristik warmth. 

 

Kesimpulan 

Ruang Aula Barat ITB sebagai ruang pertunjukkan musik mempunyai kualitas yang 

cukup baik secara akustik, hal yang penting dari karakteristik akustik tersebut ialah tingkat 

Clarity dan Definition, serta Direct arrival dan Diffusi yang baik, hal ini telah saya rasakan 

dengar dan uji sendiri, dengan penilaian yang subjektif. Oleh karena itu  saya berpendapat ruang 

aula barat memberikan kenyamanan akustik yang memenuhi fungsinya sebagai ruang 

pertunjukkan. 

 

Daftar Pustaka 

http://jokosarwono.wordpress.com/ 

http://www.itb.ac.id/gallery/album/gedung 

http://merthayasa.wordpress.com/ 

Slide “Fundamental Of Accoustics ISVR6030” - Prof Victor F. Humphrey  
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