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I. Latar belakang 

 

Ruang kuliah 9212 adalah salah satu ruang kuliah yang dimiliki oleh Institut 

Teknologi Bandung. Ruang kuliah ini terletak di Gedung Kuliah Umum bagian 

Timur atau biasa disebut GKU Timur. Selayaknya ruang kuliah pada umumnya, 

ruang ini umunya digunakan untuk keperluan perjuliahan, jadi bisa dikatakan 

ruangan ini didesain sebagai ruang speech.  

Sebagai ruang kuliah umum, tentunya ruangan ini memiliki kapasistas yang 

cukup besar. Adapun ruangan kuliah ini memiliki kapasitas sebanyak 99 orang 

dalam keadaan kuliah dan sebanyak 50 orang dalam keadaan ujian. Ruangan 

yang bisa dikatakan cukup besar dalam kategotri ruang kuliah. 

Sebagai ruang kuliah yang cukup besar, tentunya perlu diperhatikan 

mengenai aspek-aspek akustik dari ruangan tersebut. Apakah sudah memenuhi 

kriteria – kriteria standar sebagai ruang kuliah (speech) atau belum. Karena bila 

tidak diperhatikan sisi akustiknya, maka akan berakibat buruk bagi kenyamanan 

akustik dari ruangan tersebut. 

Oleh karena itulah, penulis melakukan evaluasi kondisi akustik dari ruang 

kuliah 9212 Gedung Kuliah Umum ini. 
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II. Topik Permasalahan 

 

Permasalahan yang akan dibahas disini lebih menitik beratkan pada keadaan 

akustik pada ruangan 9212 ini. Dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria - kriteria 

akustik seperti waktu dengung, direct arrival, intimacy, warmth, diffusion, 

tingkat kemerataan suara,  dan kriteria lainnya menggunakan metode yang 

sederhana. 

Adapun untuk memperjelas keadaan ruangan tersebut dapat dilihat pada 

gambar di bawah : 

 

 
Foto 1 : ruang 9212 dilihat dari depan. 

 

 

Foto 2 : sisi bagian depan/muka ruang 9212  
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Foto 3 : sisi samping kanan ruang 9212 

 

 

Foto 4 : sisi samping kiri ruang 9212 

 

Sketsa ruangan :  
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Dari gambar – gambar diatas ruangan 9212 dapat dideskripsikan sebagai 

berikut :  

1. Bangku- bangku disini berjenjang, terbuat dari bahan kayu, jumlah 

totalnya sebanyak 99 buah.  

2. Terdapat sebuah papan tulis di bagian depan ruangan. Diatasnya terdapat 

jendela besar yang selalu ditutupi oleh tirai. 

3. Dinding bagian belakang ruangan sebagian besarnya ditutupi oleh kaca 

yang tertutup tirai, dan diatasnya terdapat ventilasi udara. 

4. Dinding bagian samping kanan pun sebagian besarnya ditutupi oleh kaca 

yang tertutupi tirai. 

5. Dinding bagian kiri hanya berupa tembok biasa. 

6. Lantai ruangan ini dilapisi oleh ubin. 

7. Langit-langit ruangan ini berbentuk lapisan gipsum yang datar. 

 

Adapun dimensi rauangan 9212 ini adalah : 

P = 13,9 m 

L = 8,8 m 

T = 5 m 

*keterangan : dimensi ruang diukur dengan pengukuran sederhana, yang 

kemungkinan memiliki nilai error yang besar.  
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III. Judgement dan Analisis 

 

Judgement yang berikan pada keadaan akustik ruangan 9212 ini merupakan 

judgement secara subjektif. Metode yang digunakan pada penilaian keadaan 

akustiknya pun sangat sederhana, hanya menggunakan telinga pendengar 

sebagai pengamat dan sumber suara yang berupa suara seseorang yang 

berbicara di bagian depan ruangan dan suara tepukan tangan. 

Adapun kriteria yang dijadikan acuan dalam penilaian akustik ruang 9212 ini 

adalah : 

1. Direct Arrival 

Ditinjau dari aspek direct arrival, ruangan 9212 ini penulis katakan 

memiliki kriteria baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi ruangan yang tidak 

terdapat pengahalang antara sumber suara di bagian depan ruangan 

dengan pendengar yang berada di posisi manapun. Sehingga pendengar 

dapat dengan jelas melihat langsung posisi sumber dan dapat mendengar 

dengan jelas suara langsung dari sumber suara tanpa perlu dibantu oleh 

suara pantul. Adanya jenjang-jenjang pada bangku pendengar pun 

membantu sehingga pendengar dapat melihat dan mendengar langsung 

suara dari sumber. 

 

2. Reverberation Time (waktu dengung) 

Waktu denung sendiri menunjukkan seberapa lama suatu suara dapat 

bertahan dalam suatu ruangan. Apabila waktu dengungnya lama, akan 

memberikan kesan ruangan yang riuh, ramai. Namun apabila waktu 

dengungnya sangat pendek maka ruangan akan terkesan mati, sepi. 

Adapun lama waktu dengung bergantung dari fungsi ruangan itu sendiri. 

Pada ruangan 9212, waktu dengung yang penulis amati dengan metode 

membunyikan sura tepukan tangan, dapat dikatakan waktu dengung 

ruangan ini cukup cepat, berkisar antara 1 – 1,5 detik.  

Adapun ruang 9212 ini tergolong ruangan speech, sehingga dibutuhkan 

waktu dengung yang cukup cepat. Jadi dapat disimpulkan waktu dengung 

dari ruangan 9212 ini cukup baik. 
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3. Warmth 

Warmth menunjukkan perbedaan waktu dengung pada frekuensi rendah 

dengan frekuensi tengah-tinggi. Suatu ruangan dikatakan “hangat” jika 

waktu dengung frekuensi rendah > waktu dengung frekuensi tengah-

tinggi.  

Sedangkan pada ruang 9212 ini, agak sulit membedakan waktu dengung 

frekuensi rendah dengan frekuensi tengah-tinggi. Penulis menganggap 

waktu dengung frekuensi rendah dengan waktu dengung frekuensi 

tengah-tinggi mendekati sama. Jadi ruangan ini dapat dianggap kurang 

“hangat”. 

 

4. Intimacy 

Intimacy suatu ruangan dapat diamati dengan mengamati perbedaan 

waktu tunda antara suara langsung dengan suara pantulan. Apabila beda 

waktu tunda antara suara langsung dengan suara pantul cukup besar akan 

menimbulkan kesan yang tidak intim atau terkadang terdengar seperti 

gema.  

Setelah dilakukan pengamatan secara sederhana, dapat dikatakan ruang 

9212 ini memiliki tingkat intimacy yang cukup baik, hal ini ditunjukkan 

dengan hampir tidak bisa dibedakannya suara langsung dan suara 

pantulan yang diamati pendengar. Tidak terjadinya gema di ruangan ini 

juga disebabkan pada bagian belakang ruangan ini terdapat tirai yang 

cukup tebal, tentunya ini bisa dikatakan sebagai absorber. 

 

5. Diffusion 

Ditinjau dari aspek diffusi suatu suara, ruangan 9212 ini dapat dikatakan 

cukup. Diffusi suara pada ruang ini dibantu dengan pantulan – pantulan 

suara dari lantai, langit – langit dan tembok bagian kiri ruangan yang 

memiliki koefisien refleksi cukup besar. Sehingga suara dari sumber dapat 

terdifus dengan baik ke seluruh ruangan. 
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6. Tingkat kemerataan suara 

Ditinjau dari aspek tingkat kemerataan suara, ruangan 9212 ini dapat 

dikatakan cukup. Dengan tingkat tekanan suara dari sumber yang cukup 

untuk perbincangan (sekitar 40 dB), pendengar yang berada pada bangku 

paling belakang pun masih dapat mendengarnya. Namun hal ini berlaku 

pada keadaan tenang. Ketika adanya noise dari luar ruangan (biasanya 

berupa derap langkah orang yang berpindah ruangan secara 

bergerombol), suara yang terdengar oleh pendengar yang berada di 

bangku paling belakang akan sedikit terganggu. Hal ini dikarenakan 

dinding bagian kanan ruang 9212 ini terdapat ventilasi, yang berdekatan 

dengan tangga tempat lalu lalang.   

Hal ini tentu bisa diatasi dengan menambahkan absorber yang menyerap 

energi suara dari luar tersebut. Jika masih belum terselesaikan maka 

sumber dapat menggunakan alat bantu tata suara untuk meningkatkan 

tingkat tekanan suaranya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Take Home Test TF3204 – Akustik 
 

Qamaruzzaman - 13307017 

IV. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari evaluasi keadaan akustik ruang 9212 

adalah :  

Secara garis besar ruangan 9212 ini telah memenuhi kriteria – kriteria akustik 

yang baik. Ruangan ini pun dapat dikatakan telah memenuhi fungsi akustik 

ruangannya sebagai ruangan speech. Pada ruangan ini pun sumber yang berada 

di depan ruangan tidak memerlukan sistem tata suara agar bisa terdengar oleh 

pendengar yang berada di bangku paling belakang. Pada ruangan ini pun tidak 

terdapat adanya cacat akustik seperti gema (echoe), pemusatan suara, dan 

bayangan suara. Adapun hanya terdapat satu cacat akustik pada ruangan ini 

yaitu bising dari luar ruangan. Namun terlepas dari hal tersebut, ruangan ini 

dapat dikategorikan sebagai ruang kuliah yang baik. 
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