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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kamar kontrakan atau populer dengan sebutan kost adalah kamar yang 

disewakan oleh pemilik rumah dengan bayaran dan perjanjian tertentu kepada 

seseorang yang membutuhkan tempat tinggal sementara dalam rangka meniti 

suatu tujuan tertentu, misalnya sedang menempuh pendidikan, sedang 

menjalankan dinas kantor, dan sebagainya. 

 

Kata kost yang saat ini populer sebenarnya adalah turunan dari kata In de kost 

(dalam bahasa Belanda). Aslinya definisi In de kost ini adalah ”makan di dalam” 

namun kalau dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti tinggal dan ikut makan di 

dalam rumah tempat kita menumpang tinggal. 

 

In de kost atau bahasa populernya ngekost merupakan salah satu pilihan 

tempat tinggal bagi mahasiswa rantau yang menuntut ilmu di kampus ITB. Pilihan 

lainnya ada asrama mahasiswa yang dikelola oleh kampus ITB seperti asrama 

kidang pananjung atau asrama putri kanayakan, maupun asrama yang dikelola 

secara mandiri seperti asrama bumi ganesha atau asrama yang dikelola mahasiswa 

dari daerah asal masing-masing. Pilihan lain lagi yaitu dengan mengontrak rumah 

untuk ditempati bersama. 

 

Faktor kenyamanan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan dalam 

memilih kost atau tempat tinggal. Apalagi rutinitas sebagai mahasiswa ITB yang 

identik dengan tugas dan ujian menuntut lingkungan tempat tinggal yang kondusif 

agar dapat berkonsentrasi ketika diperlukan dan juga dapat beristirahat dengan 

tenang. Beberapa faktor kenyamanan yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

kost atau tepat tinggal diantaranya; faktor letak kost tersebut, apakah strategis 

seperti dekat warung makan, warung kebutuhan hidup, jalan raya, dekat dengan 

kampus, dan sebagainya; faktor kenyamanan pencahayaan, apakah mendapat 

cahaya matahari yang cukup ketika siang hari; faktor kenyamanan akustik, apakah 
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lokasi kost cukup tenang dan tidak berisik; dan juga faktor bangunan kost itu 

sendiri, apakah bangunannya bersih dan terawat. 

 

Dalam makalah ini saya akan membahas tentang kenyamanan akustik pada 

bangunan kost, dengan studi kasus bangunan kost saya sendiri yang beralamat di 

Jalan Cisitu Lama no 95/152C RT07/11 Kecamatan Coblong, Bandung. 

Pembahasan dilakukan secara subjektif dengan hanya mengandalkan telinga 

sendiri, kemudian akan dilakukan analisis berdasarkan lokasi dan sketsa bangunan 

kost tersebut. 

 

1.2. Permasalahan 

Mahasiswa memerlukan tempat tinggal yang kondusif agar dapat 

menjalankan tugas dengan baik sebagai mahasiswa. Salah satu faktor kenyamanan 

yang diperlukan adalah faktor akustik. Lingkungan yang tenang dan tidak berisik 

dapat membantu mahasiswa dalam berkonsentrasi jika diperlukan dan juga 

memanfaatkan waktu istirahatnya dengan baik. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan makalah ini adalah mengevaluasi kondisi akustik bangunan kost yang 

dievaluasi agar didapat kesimpulan tingkat kenyaman akustik bangunan tersebut 

bagi mahasiswa yang bertempat tinggal di dalamnya. 

 

1.4. Ruang Lingkup Studi 

Makalah ini akan mengevaluasi kondisi akustik pada bangunan kost dengan 

studi kasus bangunan kost yang berlamat di Jalan Cisitu Lama no 95/152C 

RT07/11 Kecamatan Coblong, Bandung. pembahasan dilakukan berdasarkan 

kondisi subjektif yang dirasakan oleh saya, serta menganalisis lokasi bangunan 

serta sketsa denah bangunan. 
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BAB 2 

TEORI DASAR 

 

2.1. Waktu Dengung  

       Pada tahun 1898, Wallace Clement Sabine menemukan metode penentuan 

koefisien absorpsi rata-rata ruangan berdasarkan pengukuran waktu dengung. 

Waktu dengung (T60) didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh tekanan 

suara dalam ruangan untuk meluruh 1/1000 dari tekanan suara mula-mula, atau 

tingkat tekanan suaranya berkurang sebanyak 60 dB, sejak sumber suara 

dihentikan (berhenti memancarkan suara).  

 

 

Gambar 2.1. Grafik peluruhan suara dalam ruangan 

 

Hubungan antara koefisien absorpsi rata-rata ruangan dan waktu dengung 

dinyatakan dengan persamaan: 

 

T60 = 0,161
S

V                                                     (2.1) 

 

dengan S adalah luas total permukaan ruangan [m2], V adalah volume ruangan 

[m3], dan T60 adalah waktu dengung. Perhatikan bahwa persamaan (2.4) hanya 

berlaku untuk 3,0 ; sedangkan untuk   dapat digunakan persamaan waktu 

dengung Norris-Eyring: 
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T60 = 
 


1ln 

 0,161

S

V
                                                (2.2) 

  

Pada praktik pengukuran waktu dengung, umumnya suara yang dihasilkan 

dari sumber sangat sulit untuk meluruh sebanyak 60 dB dan tetap berada di atas 

tingkat bising latar belakang dalam ruangan. Untuk itu digunakan beberapa 

metode untuk mendekati waktu dengung, dengan cara mengambil data peluruhan 

selama beberapa dB, kemudian mengekstrapolasi hasilnya sehingga menjadi 60 

dB, dan menggunakan waktu hasil ekstrapolasi tersebut sebagai waktu dengung. 

 

Umumnya dikenal tiga jenis parameter pendekatan waktu dengung, yaitu: 

1. EDT (Early Decay Time): ekstrapolasi data peluruhan selama –5 dB s.d. –15 

dB. 

2. T20: ekstrapolasi data peluruhan selama –10 dB s.d. –30 dB. 

3. T30: ekstrapolasi data peluruhan selama –10 dB s.d. –40 dB. 

 

Dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data akustik, ketiga parameter 

tersebut dapat ditampilkan sekaligus setelah melakukan pengukuran dengan sinyal 

impulse response (sesaat) dalam ruangan. 

 

2.2. Sound Transmission Class (STC) 

Massa dan penyekat merupakan dua komponen yang paling efektif dalam 

menghentikan transmisi suara dari suatu ruangan ke ruangan lain. Fakta ini dapat 

dibuktikan dengan mudah ketika kita memeriksa nilai STC dari berbagai jenis 

permukaan. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi konstruksi permukaan yang 

menunjukkan contoh perbedaan nilai STC yang besar. 

 



6 

 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi konstruksi permukaan yang menunjukkan perbedaan 

nilai STC 
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Gambar berikut menunjukkan kesetaraan subjektif untuk nilai STC yang 

berbeda: 

 

 

Gambar 2.3. Tabel subjektifitas STC 

 

2.3. Koefisien Absorpsi dan Noise Reduction Coefficients (NRCs) 

Gambar tabel di bawah ini menunjukkan koefisien absorpsi dan Noise 

Reduction Coefficients (NRCs) untuk material bangunan yang umum. Tabel 

tersebut mengilustrasikan kebutuhan penanganan akustik khusus pada studio yang 

memerlukan gelombang suara yang terkontrol. 

 

 

Gambar 2.4. Tabel ilustrasi koefisien absorpsi dan NRC 

 

Semakn besar nilai NRC, semakin besar pula gelombang suara yang dapat 

diserap oleh material tersebut. 
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BAB 3 

PENGAMATAN DAN ANALISIS 

 

Salah satu alasan saya memilih mengevaluasi bangunan kost ini adalah 

karena saya baru saja menempati bangunan kost ini selama dua minggu, setelah 

menempati kost sebelumnya selama kurang lebih dua tahun. Hanya beberapa saat 

setelah saya menempati kamar kost yang baru, saya merasa kondisi akustik pada 

bangunan kost yang baru terasa lebih ‘terkurung’.  

 

Pada bangunan kost yang lama - yang beralamat di Jalan Cisitu Lama gang 

1 no 18 –, pintu kamar kost saya langsung menghadap ke beranda dengan jarak 

antara dinding/ bangunan terdekat di depan pintu kamar sekitar 3-4 meter dan 

bagian atas hanya terhalang atap bangunan kost yang menutupi lebar beranda. 

Dengan demikian, rugi-rugi transmisi suara yang terjadi cukup besar, sehingga 

kebisingan antar kamar relatif kecil. Hal ini berguna jika kamar sebelah atau 

kamar di sekitar kamar kita memutar lagu yang sangat kencang, transmisi suara 

dari kamar tersebut tidak akan sampai mengganggu kita yang sedang 

berkonsentrasi di kamar. 

 

Pada bangunan kost yang baru ini - yang beralamat di Jalan Cisitu Lama 

no 95/152C – terjadi fenomena yang sebaliknya. Hal ini diakibatkan bangunan 

kost yang berada di gang yang lebih sempit daripada kost saya yang sebelumnya. 

Pada muka bangunan kost yang baru, terdapat dinding beton yang menjulang 

lebih tinggi dari atap bangunan kost saya, dengan permukaan yang dilapisi semen 

kasar. Begitu pula dengan bagian atas gang yang melewati muka bangunan kost, 

tertutup oleh kanopi yang tersambung dari atap bangunan kost saya dan menempel 

ke dinding beton di seberangnya. 

 

Berikut ini adalah sketsa tampak atas dari bangunan kost saya: 
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Gambar 3.1. Denah bangunan kost Jalan Cisitu Lama no 95/152C 

 

Gambar diatas merupakan denah lantai dua bangunan kost. Lantai satu dihuni 

oleh pemilik kost dan hanya lantai dua yang diperuntukkan sebagai kamar 

kontrakan. Tangga menuju lantai dua berada di sebelah selatan. Dengan alasan 

keamanan, untuk memasuki kawasan kamar kost di lantai dua penghuni harus 

melewati dua pintu. Pintu pertama adalah pintu teralis besi yang menggunakan 

gembok dengan kombinasi nomor. Pintu kedua adalah pintu kayu dan diakses 

menggunakan anak kunci biasa. Setelah memasuki bangunan kost lantai dua, 

dinding yang menghadap muka bangunan hanya merupakan dinding setinggi satu 

meter, yang berhadapan dengan tembok semen kasar di seberang kost. Atap kost 

merupakan kanopi yang menutupi sepanjang gang di depan kost, dan menempel 

dengan tembok semen kasar di seberang. 

 

Pada bangunan kost tersebut, terdapat tujuh kamar kost yang dikontrakkan. 

Kamar saya merupakan kamar nomor 5, sekaligus merupakan kamar yang diamati 

kondisi akustiknya. Berbeda dengan kamar lain, kamar nomor 5 salah satu sisinya 

– yaitu sisi sebelah kiri - terbuat dari triplek/ kayu lapis setebal kira-kira 5-7 cm, 

sementara hampir seluruh dinding kamar lain merupakan dinding bata. 
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Ujicoba akustik yang saya lakukan adalah, saya meminta teman saya di 

kamar nomor 1 untuk memutar lagu dengan volume yang wajar (volume sekitar 

50%). Ujicoba dilakukan pada empat kondisi; kondisi pertama dilakukan dengan 

keadaan pintu kamar nomor 1 terbuka dan pintu kamar nomor 5 terbuka ; kondisi 

kedua dilakukan dengan keadaan pintu kamar nomor 1 tertutup dan pintu kamar 

nomor 5 terbuka; kondisi ketiga dilakukan dengan keadaan pintu kamar nomor 1 

terbuka dan pintu kamar nomor 5 tertutup; kondisi keempat dilakukan dengan 

keadaan pintu kamar nomor 1 tertutup dan pintu kamar nomor 5 tertutup. 

 

Hasil ujicoba yang saya rasakan: 

 Pada kondisi pertama, alunan suara yang musik yang diputer dari kamar 

nomor 1 sangat jelas terdengar, bahkan terdengar jelas sampai lirik lagunya. 

 Pada kondisi kedua, alunan suara musik yang diputar masih cukup jelas 

terdengar, tetapi liriknya kurang jelas terdengar. 

 Pada kondisi ketiga, alunan suara musik yang diputar masih jelas terdengar, 

dan apabila didengarkan dengan seksama, liriknya masih dapat terdengar. 

 Pada kondisi keempat, saya masih dapat mendengar dan mengidentifikasi 

lagu yang diputar, tetapi liriknya sudah kurang jelas terdengar. 

 

Ujicoba lainnya adalah ujicoba dengar suara langkah orang yang lewat di gang 

depan bangunan kost. Dalam keadaan cukup sepi, sekitar pukul 12.00 siang, suara 

orang yang lewat sayup-sayup cukup jelas terdengar. Sementar dalam kondisi 

lain, sekitar pukul 22.00 malam, suara orang yang lewat jelas terdengar karena 

keadaan lingkungan sekitar yang sudah sangat sunyi. 
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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

Pada evaluasi bangunan kost yang beralamat di Jalan Cisitu Lama no 95/152C 

RT07/11 Kecamatan Coblong, Bandung, didapatkan hasil kualitas akustik yang 

kurang baik. Hal ini diakibatkan rugi-rugi transmisi suara yang relatif kecil akibat 

kondisi bangunan kost dan bangunan sekitarnya, sehingga suara yang dihasilkan 

dalam bangunan kost tersebut akan dipantulkan cukup lama di dalam bangunan 

tersebut. Sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan pemilihan material bangunan 

yang memiliki nilai STC dan NRC yang besar. Tetapi karena peruntukkan 

bangunan yang ‘hanya’ digunakan untuk kamar kost mahasiswa, pemilihan 

material tersebut mungkin akan memakan biaya yang lebih mahal daripada 

material biasa. 
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