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I. LATAR BELAKANG 

Setiap ruangan apapun memrlukan criteria tersendiri dalam berbagai  hal demi mendukung 
keberlangsungan  aktivitas di dalamnya , baik itu pencahayaannya, thermalnya, maupun akustiknya. 

Dalam hal ini saya mengambil bagian akustiknya.Dimana Kenyamanan akustik dipengaruhi  oleh 
berbagai faktor,seperti faktor absorbsi ,difusi  baik dari materialnya,penghi=uninya, maupun alat-alat 
yang dipakai serta sound system di dalamnya , hal tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor internal, 
sedangkan factor eksternalnya bisa seperti bising dari luar yang disebabkan oleh keadaan lingkungan 
sekitar, seperti kendaraan,dan bunyi-bunyi lain.Dari hal-hal diatas dapat diketahui criteria-kritera yang 
mungkin untuk ruang-ruang tertentu yang diseuaikan aktivitas di dalamnya. 

Dalam hal ini ruang yang saya teliti dan ukur adalah ruang oktagon 9026. Saya melakukan pengukuran 
dalam rangka untuk mengetahui apakah ruangan ini masih layak dijadikan ruang kuliah ,sesuai dengan 
kriteria standar yang ada. Setelah melakukan pengukuran saya melakukan pengolahan data utnuk 
memdapatkan nilai-nilai seperti Waktu dengung/ Reverbrration time (RT) ,Noise Criteria (NC), tingkat 
tekanan suara (Lp), dan lain sebagainya. 

 
II.TEORI DASAR 

 

2.1. GEJALA SUARA DALAM RUANGAN 

A. KERAPATAN ENERGI SUARA LANGSUNG DAN SUARA PANTUL 

Bising dapat terjadi di dalam maupun di luar ruangan, oleh karena itu teori propagasi suara di 

dalam ruangan maupun di luar ruangan perlu diketahui sebelum melakukan analisis lebih lanjut. 

Dalam hal sumber bising (suara) berada di dalam ruangan maka pengaruh jenis atau sifat akustik 

bahan yang membentuk dinding, lantai atau langit-langit ruangan sangat besar artinya dalam 

membentuk medan suara di dalam ruangan tersebut. Sedangkan untuk memahami propagasi 

bising (suara) di luar ruangan maka kondisi atmosfir, seperti suhu dan kelembaban udara, 

kecepatan dan arah angin, permukaan tanah (bumi), halangan (barrier) akan mempengaruhi 

intensitas suara pada titik dengan jarak tertentu dari suatu sumber bising (suara).Jika suatu 

sumber suara dibunyikan di dalam suatu ruangan secara terus menerus maka, dalam jangka 

waktu tertentu, kerapatan energi suara di setiap titik pengamatan merupakan akumulasi dari 

energi suara langsung dan energi suara pantul. 

 

B. WAKTU DENGUNG DALAM SUATU RUANGAN 



Gejala lain yang timbul jika di dalam suatu ruangan dibangkitkan suara adalah Gejala Dengung 

(atau Waktu Dengung). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, jika dinding-dinding ruangan 

cukup reflektif maka suara yang tiba pada permukaan tersebut akan dipantulkan kembali. Jika 

energi suara dari sumber cukup besar atau sumber meradiasikan energi suara secara terus 

menerus, maka suara akan dipantulkan berkali-kali dan kondisi inilah yang disebut dengung. 
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Dari penurunan rumus di atas, maka konsep Waktu Dengung dapat menjelaskan beberapa hal 

yang berhubungan dengan respons ruangan terhadap medan suara yang timbul di dalamnya, 

antara lain sebagai berikut. 

� Besar kecilnya Waktu Dengung berhubungan erat dengan volume ruangan dan koefisien 

absorpsi rata-rata (atau sifat bahan) yang dimiliki oleh dinding-dinding ruangan tersebut. 

Semakin besar penyerapan (terdapat bahan-bahan akustik yang menyerap suara) oleh 

dinding-dinding ruangan maka semakin kecil T atau ruangan semakin ‘tidak berdengung’ 

(semakin ‘kedap suara’), sebaliknya semakin banyak luasan bahan yang bersifat 

memantulkan suara maka semakin besar pula harga T tersebut. Sedangkan, semakin besar 

volume ruangan maka harga T akan semakin besar, atau ruangan akan semakin ‘berdengung’. 

� Waktu Dengung yang besar menunjukkan makin banyak jumlah pantulan yang terjadi di 

dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, di dalam suatu ruang yang ‘berdengung’ suara kita 

akan dipantulkan juga berkali-kali oleh dinding-dinding ruangan tersebut, sehingga menjadi 

tidak jelas. Dengan kata lain, di dalam ruangan dengan T yang besar maka komunikasi wicara 

akan menjadi tidak jelas, akan tetapi untuk keperluan mendengarkan musik mungkin ruang 

seperti ini dianggap baik. Oleh karena itu, untuk keperluan tertentu maka diperlukan suatu 

perencanaan akustik terhadap ruangan tersebut, salah satunya adalah perencanaan Waktu 

Dengung, T, agar memenuhi fungsi yang diinginkan. 

� Dalam hubungannya dengan akumulasi bising di dalam suatu ruangan, maka semakin besar 

bahan-bahan penyerap suara yang dipasang pada dinding-dinding ruangan atau semakin besar 

a (total absorpsi) ruangan maka semakin rendah kemungkinan pemantulan suara. Dengan 

kata lain, medan bising yang terjadi akan semakin cepat ‘diluruhkan’ oleh ruangan. Ini berarti 

pengaruh pantulan akan semakin kecil, selanjutnya LP di dalam ruangan akan semakin 

rendah dan hanya dipengaruhi oleh komponen suara langsung saja 



 
 
Rumus rumus yang sering digunakan : 
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C. KRITERIA BISING 

Ruangan untuk berbagai fungsi telah ditetapkan tingkat bising latar belakang maksimum yang 

diperbolehkan yang dinyatakan dalam bilangan Noise Criteria (NC) sebagai berikut 

 
Untuk mengetahui bilangan NC suatu ruangan maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran 

tingkat bising untuk setiap frekuensi tengah 1 oktaf dari 63 – 8 kHz.Hasil pengukuran diplot pada 

kurva NC. 

 

III.Topik Permasalahan , Judgement /penilaian (Subjektif dan Objektif) dan Analisis 

 

III.1 Topik Permalasahan  

Yang menjadi topik permasalahan dalam hal ini adalah  menentukan apakah ruang kuliah 9026 

sudah sesuai dengan kriteria standar ruang kuliah yang ada saat ini. Hal-hal utama yang ditinjau  

adalah Waktu dengung (RT), Dirrect Arrival (suara langsung) , dan Diffussiion. Ketiga hal ini 



saya tinjau dari 2 penilaian / judgement yakni Subjektif dan Objektif.Dari Subjektif saya tinjau 

secara kualitatif atau pendapat orang-orang dan pribadi. 

Sedangkan dari segi Objektif saya lakukanpengukuran dan mengolahnya data-datanya, lalu saya  

dapatkan kriteria yang ada sesuai hasilnya. 

 

III.2 Penilaian / Judgement  

III.2.1 Subjektif  

 Penilaian ini saya lakukan  dengan mengambil 5 hal penting,yang saya lakukan terhadap korang-

orang berjumlah 38 orang, yakni  

• Direct Arrival, adalah Kriteria ini berkaitan dengan persepsi pendengar terhadap sumber 

suara. Sumber suara harus dapat berada di area yang terlihat oleh pendengar. 

• Reverbration Time at 500 Hz, adalah Seperti yang telah dibahas pada bagian waktu 

dengung, waktu dengung yang optimum untuk sebuah ruangan berbeda-beda bergantung 

pada fungsinya. Pada percobaan dihitung waktu  dengung untuk seluruh frekuensi, 

namun berdasarkan referensi Vicor Humphrey hanya digunakan frekuensi 500 Hz karena 

sumber suara sehari-hari dominan berda pada frekuensi 500 Hz. 

• Diffusion, hal ini bergantung daripada medan difusi, dimana medab difusi adalah Medan 

difus memiliki karakter menyebarkan energi ke segala arah dengan besar yang sama 

(energiu merata) sehingga pada medan difus tingkat tekanan suara di semua titik dalam 

ruang bernilai sama. Pada percobaan dilakukan pengukuran tingkat tekanan suara pada 

beberapa titik pengujian. Salah satu cara penentuan medan difus adalah bila perbedaan 

antara waktu dengung maksimum dengan waktu dengung minimum pada suatu nilai 

frekuensi kurang dari 0.3 detik, maka ruangan tersebut memiliki medan difus. 

• Warmth, Kriteria ini bergantung pada rasio waktu dengung frekuensi menengah dengan 

waktu dengung frekuensi rendah. 

• Intimacy,Secara persepsi criteria ini menunjukkan seberapa intim pendengar dengan 

sumber suara.. criteria ini bergantung pada early reflection (waktu tunda datangnya 

suara langsung dengan suara pantulan awal pada satu titik pengamatan). Biasanya early 

reflection yang baik kurang dari 20 ms. 

 

melalui pendapat-pendapat orang serta saya pribadi yang dikumpulkan dengan membuat 

kuesioner dan membuat kurvanya, yakni sebagai berikut  

 

  Direct Arrival    Warmth 



  

Reverbration Time at 500 Hz   Intimacy 

  

Diffusion 

 

 

III.2.2 Objektif 

Penilain ini saya lakukan dengan mengambil data-data melalui pengukuran dan mengolah data-data 
tersebut , yakni ; 

A. Ruang 9026, Oktagon (Volume ruang = 6.3 X 9.8 X 4.5 meter) 

Pada gambar dibawah ini , tiap titik mewakili titik pengukuran karakteristik akustik ruangan 
tersebut.Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan Sound Level Meter hanya dibatasi 
sebanyak 3 titik, yaitu titik 1, titik 2, dan titik 3. 



 

 

  

Gambar 3.2. Denah Ruang 9026 
 

� Struktur Ruang 

Komponen Arah Bahan Luas Permukaan (m
2
) 

Dinding Depan Beton (5.6 X 4.5) – 3.98 = 21.22 

Papan Tulis 3.06 X 1.3 = 3.98 

Kiri Beton (2.02 + 1.08 + 5.56) X 4.5 = 38.97 

Belakang Beton (3.85 x 4.5) – 3.41 – 0.62 = 13.29 

Kayu 1.64 X 2.08 = 3.41 

 Kaca 1.64 X 0.38 = 0.62 

Kanan Beton (9.8 X 4.5) – 19.99 = 24.11 

 Kaca 9.8 X 2.04 = 19.99 

 Tirai 9.8 X 2.04 = 19.99 

Lantai  Floor, concrete 6.3 X 9.8 = 61.74 

Langit  Tile Wood 7.8 X 6.3 = 49.14 

  Beton 61.74 – 49.14 = 12.6
 

Meja  Kayu 2 X (0.77 X 0.65) + 1.25 X 0.65 = 1.81 

Kursi 
 Kayu 83 buah X  (0.072 + 0.1892 + 0.104) = 30.31 

Seats uphostered 0.44 X 0.34 + 0.40 X 0.40 = 0.31 

Tabel 3.2. Luas permukaan komponen ruang 9026 

Data-data 
TAHAP  BACKGROUND NOISE 

Titik 

Pengukuran  

SPL (dB) 

63.0 125.0 250.0 500.0 1000.0 2000.0 4000.0 8000.0 

Titik 1 51.5 49.9 50.5 45.8 42 40.4 37.1 38.1 

Titik 2 51.5 51.4 51.6 46 42.7 40.3 37.3 38.2 

Titik 3 49.2 51.8 49.7 46.6 41.7 39.4 38 38.1 



LP rata rata 50.73 51.03 50.60 46.13 42.13 40.03 37.47 38.13 

 

PENGOLAHAN DATA 

Komponen Label Material Frekuensi (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Dinding Beton  Concrete block - painted 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08 

Lantai  Floor, concrete 0.01 0.01 0.015 0.02 0.02 0.02 

Langit Kayu  Tile Wood 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07 

Langit Beton  Concrete block - painted 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08 

Pintu  Wooden 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07 

Kaca  Window Glass 0.20 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 

Meja  Wooden 0.20 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 

Kursi Kayu  Wooden 0.20 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 

Kursi Chitose  Seats uphostered 0.54 0.62 0.68 0.70 0.68 0.66 

Tirai  Cotton 0.14 0.35 0.55 0.72 0.70 0.65 

Papan Tulis  Wooden 0.20 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 

Tabel 3.9.Koefisien Absorbsi tiap permukaan 

 

Komponen Label Material Luas Total (m
2
) 

Dinding Beton  Concrete block painted 97.59 

Lantai  Floor, concrete 61.74 

Langit Kayu  Tile Wood 49.14 

Langit Beton  Concrete block painted 12.6 

Pintu  Kayu 3.41 

Kaca  Glass 20.61 

Meja  Kayu 1.81 

Kursi A  Kayu 30.31 

Kursi B  Seats uphostered 0.31 

Tirai  Cotton 19.99 

Papan Tulis  Kayu 3.98 

Keseluruhan ( ) 301.49 

Tabel 3.10.Luas komponen-komponen permukaan 

Komponen  

Frekuensi, Hz 

125 250 500 1000 2000 4000 

Dinding Beton 9.76 4.88 5.86 6.83 8.78 7.81 

Lantai 0.62 0.62 0.93 1.23 1.23 1.23 

Langit A 7.37 5.41 4.91 3.44 2.95 3.44 

Langit Beton 1.26 0.63 0.76 0.88 1.13 1.01 

Pintu 0.51 0.38 0.34 0.24 0.20 0.24 

Kaca 4.12 2.06 1.65 1.24 0.82 0.41 



Meja 0.36 0.18 0.14 0.11 0.07 0.04 

Kursi A 6.06 3.03 2.42 1.82 1.21 0.61 

Kursi B 0.17 0.19 0.21 0.22 0.21 0.20 

Tirai 2.80 7.00 10.99 14.39 13.99 12.99 

Papan Tulis 9.76 4.88 5.86 6.83 8.78 7.81 

 

33.03 24.37 28.22 30.40 30.62 27.98 

 

0.11 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 

Tabel 3.11.Hasil perhitungan  tiap frekuensi 

 

Frekuensi, Hz   (detik) 

 

125 0.11 1.35 37.09 

250 0.08 1.84 26.51 

500 0.09 1.59 31.13 

1000 0.10 1.47 33.81 

2000 0.10 1.46 34.08 

4000 0.09 1.60 30.84 

Tabel 3.12.Perhitungan Waktu Dengung (RT) tiap frekuensi 

III.3 Analisis 
Analisis saya lakukan terhadap 2 penilain diatas tadi,yakni 
 
III.3.1 Anlalisis Subjektif 
Analisis ini dilakukan berdasarkan 5 faktor diatas tadi, yakni Dirrect Arrival, Reverbration time at 500 
Hz, dan Diffusion,warmth,dan intimacy. 

1. Direct Arrival , berdasarkan kurva diatas dapat kita lihat bahwa sebagaian besar menganggap 
kondisi ruangan kelas ini agak buruk (42,5%) dan sebagian besar lagi sudah cukup baik,Hal bila 
kita lihat di ruangan kuliah ini dimana bagia depannya menerima direct arrival yang cukup 
baik,snamun suntuk belakangnya tidak,sehingga terjadi ketidakseimbangan yang jelas antar 
orang-orang yang duduk di depan dan belakang. 
 

2. Reverberation time at 500 Hz, untuk reverberation time pada frekuensi ini kurang baik hal ini 
dapat dilihat dari persentasi pendapat 67,6 % menyatakan buruk sebab eaktu dengung yang 
diterima terasa lebih lama dari yang seharusnya pada standar. 
 

3. Diffusion,untuk diifusion dapat kita lihat juga sebagian besar, 58,88 % berpendapat masih buruk 
hal dapat dilihat ketika suara diberikan, dan suara pantulnya terdengar lebih panjang sehingga 
untuk orang yang duduk di bangku paling belakang kurang bisa mendengar saura yang diberikan 
oleh dosen bila mengajar di depan,hal diakibatkanb oleh kurangnya bahan-bahan penyerap suara 
di sekitarnya. 
 

4. Warmth, untuk yang warmth sebagian besar juga masih menganggap hal ini masih buruk 
(63,33%) hal ini terlihat ketika suara ketika suara keras diberikan (frekuensi sekitar 500 Hz 



keatas) dan suara pelan diberikan (frekueansi kurang dari 5900 Hz) terasa perbandingan sangat 
jauh,karena ketika suara keras deberikan waktu dengungnya sangat tinggi dan masih banyak 
terdapat bayang-bayang suara sesudah suara langsung,dan ketika suara pelan diberikan ruangan 
terasa mati. 
 

5. Intimacy, untuk intimacy pada ruangan ini cukup baik ,hal ini dapat kita lihat 50 5 menganggap 
demikian. Hal ini bisa diketahui dimana early reflection-nya kemungkinan masih kurang dari 20 
ms. 

 

III.3.2 Analisis Objektif 

Berdasarkan pengukuran, secara rata rata, ruang 9026 memiliki waktu dengung sebesar 1.55 detik.Hal ini 

mengindikasikan bahwa ruang 9026 tersebut kurang memenuhi standar karena standar yang ditentukan 

untuk ruang speech sebesar 1 detik.Hal ini memperjelas bahwa ruangan 9026 tidak terkondisikan secara 

akustik.Dinding-dinding ruangan memiliki koefisen absorbi suara yang rendah, sehingga banyak terjadi 

suara pantul dalam ruangan.Selain itu dinding ruangan datar, sehingga sangat bersifat reflektif. 

Suara yang lebih dominan (Pantul atau Langsung)  
Melalui tabel 3.8 dan 3.12 dapat ditentukan apakah karakteristik yang dominana dari kedua jenis  

ruangan diatas. 

 

Dengan mengambil sampling pada frekuensi 1000 HZ, maka dapat dilihatbahwa : 

 Ruang 9026 

(R   pada 1000 Hz = 33.81) 

    4/R Q/4πr2 

(r = 3.2 m) 

   Titik 1 0.12 7.77 X 10-3 

   Titik 3 0.12 7.77 X 10-3 

Tabel 4.1. Tabel Perbandingan Konstanta Ruang 
*Q dianggap sama dengan 1 

 

Jika dibandingkan nilai Q/4πr2 untuk semua titik dengan nilai 4/R untuk 1000 Hz maka nilai 4/R 

lebih besar daripada nilai Q/4πr2.Sehingga, dari perhitungan di atas untuk ruang multimedia dan 

ruang 9026 diketahui bahwa suara pantul jauh lebih dominan daripada suara langsung. 

Namun secara perbandingan, Faktor pantulan lebih besar terjadi pada ruang 9026 daripada ruang 

multimedia. Ini berarti bahwa ruangan 9026 mempunyai komponen permukaan dengan daya 

serap atau absorbs suara yang sangat kecil. Dari data koefisien absorbsi tiap material permukaan 



yang rata-rata kurang dari 0,01, kita bisa berasumsi bahwa kedua ruangan ini memiliki faktor 

suara pantul yang lebih dominan. 

Dari penggambaran SPL di setiap titik pada kurva NC, maka diperoleh bahwa nilai NC tertinggi 

berada pada titik 3 dengan nilai 51.8.Hal ini dapat dimengerti karena disekitar titik ini merupakan 

titik yang ebrdekatan dengan noise eksterior, yaitu noise yang disebabkan oleh kegiatan diluar 

ruangan. Suara tersebut masuk melalui celah pintu dan jendela yang terbuka dibagian atas, dan 

untuk menutup jendela agak sedikit susah dijangkau sehingga akan menghasilkan background 

noise yang lebih besar dari titik-titik yang di ukur lain. 

Dipilih LP yang paling tinggi untuk menentukan nilai NC untuk ruangan yang diukur, yakni 

Ruang 9026. Nilai NC yang diperoleh sebesar 42. Menurut grafik NC, ruangan ini dapat 

dikategorikan sebagai tipe ruang Private Office dan termasuk Quite. Standar NC untuk ruang 

kuliah  adalah30 - 35. Jadi, ruang 9026 dikatakan memenuhi standar NC. 

 

Gambar 4.2.Grafik NC pada ruang 9026 

Pada ruangan 9026 ini dengan masih ada suara yang bocor (masuk) ke dalam celah celah pintu yang 

tertutup rapat serta jendela, sehingga perlu langkah lebih tepat untuk mencegah noise yang masuk melalui 

celah. Hal yang paling tepat adalah : 

1. Menutup pintu rapat rapat saat perkuliahan berlangsung. 

2. Menutup jendela, namun jika susah dijangkau sebaik mungkin manfaatkan tirai untuk menutup 

jendela agar transmisi suara yang bersifat noise dapat dikurangi.  

IV.KESIMPULAN 

Ruangan ini sebenarnya belum dikondisikan secara akustik sehingga ruangan yang belum dikondisikan 
mempunyai faktor suara pantul yang sangat besar, serta adanya noise dari luar yang masuk ke dalam 
membuat suara yang dinginkan mengalami gangguan/ tidak murni. 


