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A.Latar belakang 

Hakikat dari suatu  ruangan  adalah suatu  tempat dimana manusia bisa melakukan 

kegiatan sesuai dengan fungsi awal ruangan tersebut dibuat..Salah  satu  parameter 

bagus tidaknya suatu ruangan bisa dilihat dari sisi akustik nya.kondisi akustik suatu 

ruangan sangat tergantung dari fungsi ruangan itu sendiri,Sehingga parameter bagus 

atau tidak nya akustik suatu  ruangan sangat relatif terhadap fungsi ruangan tersebut. 

Pada tulisan ini saya mengambil contoh ruangan sekretariat MBWG yang berada di 

samping lapangan basket(tepatnya di dalam bangunan dibawah tempat duduk 

penonton).Ruangan ini difungsikan sebagai pusat kegiatan unit MBWG,satu-satunya 

unit marching band di kampus ITB.kegiatan yang biasa dilakukan di ruangan ini adalah 

rapat,latihan perkusi,pianika,dan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan 

unit tersebut.demi mendukung nyamannya kegiatan tersebut,sangat diperlukan kondisi 

ruangan yang optimal secara akustik 

Makalah ini akan membahas berbagai macam aspek akustik ruangan 

tersebut,mencakup Direct Arrival,Reverberation Time,Warmth ,Intimacy ,Diffusion , 

Noise dll. 

B.Topik Permasalahan 

Direct arrivals  

. -Direct arrivals adalah suara langsung yang dapat di dengar oleh audience atau orang 

yang berada di dalam ruangan tanpa mengalami pantulan. Hal ini dipengaruhi oleh 

penempatan barang-barang pada ruangan tersebut. Dengan meminimalisasikan 

barang-barang yang ada pada suatu ruangan, akan menyebabkan suara yang 

dikeluarkan oleh sumber akan dapat langsung didengar oleh audience tanpa pantulan. 

-Tingkat Bising Latar Belakang (Background Noise Level) 
 
Dalam setiap ruangan, dirasakan atau tidak, akan selalu ada suara. Hal ini menjadi 
dasar pengertian tentang adanya bising latar belakang (background noise). Bising latar 
belakang dapat didefinisikan sebagai suara yang berasal bukan dari sumber suara 
utama atau suara yang tidak diinginkan. Dalam suatu ruangan tertutup maka bising 
latar belakang dihasilkan oleh peralatan mekanikal atau elektrikal di dalam ruang 
seperti pendingin udara (air conditioning), kipas angin, dan seterusnya. Demikian pula, 
kebisingan yang datang dari luar ruangan, seperti bising lalu lintas di jalan raya, bising 
di area parkir kendaraan, dan seterusnya. Bising latar belakang tidak dapat sepenuhnya 
dihilangkan, akan tetapi dapat dikurangi atau diturunkan melalui serangkaian perlakuan 
akustik terhadap ruangan. Besaran bising latar belakang ruang dapat diketahui melalui 
pengukuran Tingkat Tekanan Bunyi (TTB) di dalam ruangan pada rentang frekuensi 



tengah pita oktaf antara 63 Hz sampai dengan 8 kHz, dimana hasil pengukuran 
digunakan untuk menentukan kriteria kebisingan ruang dengan cara memetakannya 
pada kurva kriteria kebisingan (Noise Criteria – NC) 
 
-Waktu Dengung (Reverberation Time) 
 
Parameter yang sangat berpengaruh dalam desain akustik ruangan adalah waktu 
dengung (Reverberation Time). Hingga saat ini, waktu dengung tetap dianggap sebagai 
kriteria paling penting dalam menentukan kualitas akustik suatu auditorium. Dalam 
geometri akustik disebutkan bahwa bunyi juga mengalami pantulan jika mengenai 
permukaan yang keras, tegar, dan rata, seperti plesteran, batu bata, beton, atau kaca. 
Selain bunyi langsung, akan muncul pula bunyi yang berasal dari 
pantulan tersebut. Bunyi yang berkepanjangan akibat pemantulan permukaan yang 
berulang-ulang ini disebut dengung. 
Waktu dengung adalah waktu yang dibutuhkan suatu energi suara untuk meluruh 
hingga sebesar sepersatujuta dari energi awalnya, yaitu sebesar 60 dB. Sabine (1993) 
mendefinisikan waktu dengung yaitu waktu lamanya terjadi dengung di dalam ruangan 
yang masih dapat didengar. Dalam perkembangannya, waktu dengung tidak hanya 
didasarkan pada peluruhan 60 dB saja, tetapi juga pada pengaruh suara langsung dan 
pantulan awal (EDT) atau peluruhan-peluruhan yang terjadi kurang dari 60 dB, seperti 
15 dB (RT15), 20 dB (RT20), dan 30 dB (RT30). Waktu dengung (Reverberation Time) 
sangat menentukan dalam mengukur tingkat kejelasan speech .Ruangan yang memiliki 
waktu dengung terlalu panjang akan menyebabkan penurunan speech inteligibility, 
karena suara langsung masih sangat dipengaruhi oleh suara pantulnya. Sedangkan 
ruangan dengan waktu dengung terlalu pendek akan mengesankan ruangan tersebut 
“mati”. 
 
 
-Warmth dan brilliance 
 
 
Kedua kriteria ini ditunjukkan oleh  spektrum waktu dengung ruangan. Apabila waktu 
dengung ruangan pada frekuensi-frekuensi rendah lebih besar daripada frekuensi mid-
high, maka ruangan akan lebih terasa hangat (warmth). Waktu dengung yang lebih 
tinggi di daerah frekuensi rendah biasanya lebih disarankan untuk ruangan yang 
digunakan untuk kegiatan bermusik. Untuk ruangan yang digunakan untuk aktifitas 
speech, lebih disarankan waktu dengung yang flat untuk frekuensi rendah-mid-
tinggi.warmth dapat diukur dengan menggunakan bass ratio (BR): 
 

 
 
 
 



-Intimacy  
 
Kriteria ini menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara yang 
dibunyikan dalam ruangan tersebut. Secara objektif, kriteria ini berkaitan dengan waktu 
tunda (beda waktu) datangnya suara langsung dengan suara pantulan awal yang 
datang ke suatu posisi pendengar dalam ruangan. Makin pendek waktu tunda ini, makin 
intim medan suara didengar oleh pendengar. Beberapa penelitian menunjukkan harga 
waktu tunda yang disarankan adalah antara 15 – 35 ms.  
 
-Diffusion  
 
difusi adalah penyebaran suara di setiap titik  ruangan. Difusi yang baik adalah setiap 
titik di ruangan akan mendengar sama jelasnya, baik di bagian depan maupun 
belakang. 
 
 
C. Judgement dan Analisis 
 

Dokumentasi ruangan: 
 
Ruangan sekretariat MBWG ini berukuran kira-kira 15m x 12m.penulis mengukurnya 
dengan menghitung jumlah keramik di lantai,dimana 1 keramik panjang sisinya adalah 
30cm. 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 



-Direct Arrival 
Setelah dilakukan beberapa kali pengambilan suara di ruangan ini,suara yang 
terdengar di berbagai titik cukup jelas.Namun jika sumber suara makin jauh,makin 
kurang jelas terdengar.dikarenakan didalam ruangan ini sangat banyak terdapat 
berbagai macam peralatan marching band,cukup mengganggu suara langsung dari 
sumber sehingga terjadi pantulan suara sehingga kadang suara tidak terdengar dengan 
jelas. 
 
-Background Noise Level 
Background Noise ruangan ini cukup besar karena gangguan dari suara luar.hal ini 
wajar karena ruangan ini sangat dekat dengan lapangan basket sehingga jika ada 
pertandingan basket,sorak-sorak penonton akan terdengar. karena ada beberapa 
ventilasi sehingga suara luar bisa masuk.ruangan .Gangguan dari dalam pun cukup 
besar karena banyak alat-alat perkusi dan simbal yang yang diletakkan dalam ruangan 
tersebut 
 
 
 
-Waktu Dengung (Reverberation Time) 
Pengukuran waktu dengung saya lakukan dengan menggunakan stopwatch dan 
sumber suara snar drum.hasil [engukuran didapat waktu dengungnya sekitar 0.6 detik 
yang  masih dibawah nilai referensi untuk speech/conference room yang standarnya 
0,7-1 detik. 
 
-WARMTH 
Pada pengujian warmth,saya menggunakan snar tom-tom besar supaya menghasilkan 
suara bass/frekuensi rendah.suara yang dihasilkan terdengar jelas/hangat. 
 
-Intimacy  
Kejelasan dari suara diruangan ini cukup baik.hal ini disimpulkan berdasarkan kejelasan 
sumber suara berbicara. Intimacy mudah diperkirakan karena ruangannya tidak terlalu 
besar(namun cukup untuk kapasitas 150 orang) sehingga suara pantulnya tidak terlalu 
panjang. 
 
-diffusion 
Penyebaran suara pada ruangan ini kurang merata disetiap titik.hal ini bisa karena 
bentuk geometri ruangan dan jenis bahan diniding yang licin sehingga pantulan suara 
tidak merata 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan,ruangan ini cukup baik secara akustik sesuai 
dengan fungsinya sebagai ruang multifungsi bagi anggota unit MBWG.jika anggota 
melakukan latihan perkusi didalam ruangan tersebut,suara yang dihasilkan tidak terlalu 
bergema atau bisa dikatakan waktu dengungnya tidak terlalu besar.Namun dikarenakan 
banyaknya peralatan perkusi dan lainnya yang diletakkan diruangan,akan 
memperbanyak bidang pantul suara sehingga suara tidak tersebar secara merata. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.Kesimpulan 

 
Untuk memperbaiki kekurangan dari ruangan secretariat MBWG ini secara akustik,ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan,misalnya ventilasi yang terlalu banyak akan 
membuat noise dari luar menjadi lebih besar.oleh karena itu disarankan ventilasi diganti 
dengan AC.Dinding. 
 
Dan peralatan-peralatan yang banyak tersebar di dalam ruangan alangkah baiknya di 
kumpulkan di satu tempat.Disamping bisa mengurangi banyaknya bidang 
pantul,ruangan juga lebih rapi. 
 
Untuk memperbagus penyebaran suara,diding-dingding ruangan dibuat agar 
berpermukaan kasara sehingga penyebara suara lebih merata. 
 
Untuk meningkatkan warmth, kita  harus meningkatkan frekuensi rendah RT dengan 
tetap menjaga atau menurunkan frekuensi tinggi pertengahan hingga RT.. Salah satu 
cara untuk melakukan ini adalah dengan menambahkan bahan dalam ruang yang 
menyerap energi pada frekuensi tinggi lebih baik dari pada frekuensi rendah.. Namun, 
keseimbangan antara warmth dan briliance harus selalu perhatikan; penyerapan 
frekuensi tinggi yang berlebihan akan mengurangi briliance dan itu kurang baik. 
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