
Take Home Test Akustik TF3204 
Laporan Kondisi Ruangan Aula Barat ITB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 
Krisna Resi 

13307061 

 

 



Latar Belakang 
 

Aula barat ITB merupakan ruangan yang dirancang untuk melakukan 

beberapa kegiatan indoor, seperti pentas seni dan juga pertemuan seperti 

seminar dan workshop. Kedua kegiatan tersebut memerlukan beberapa 

kenyamanan, namun yang akan dibahas di laporan ini hanyalah kenyamanan 

akustik. 

Kenyamanan akustik diperlukan agar para pendengar yang berada di 

dalam ruangan tersebut dapat menikmati dan mengikuti acara yang 

diselenggarakan dengan baik. Beberapa kenyamanan yang umumnya dapat 

dinilai oleh seseorang adalah kejelasan suara, kekuatan intensitas suara yang 

tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, dan juga sebuah perasaan dekat yang 

dirasakan oleh pendengar jika si pembicara ataupun sumber suara 

menyuarakan sesuatu untuk didengar oleh pendengar. 

Untuk mendapatkan kenyamanan akustik tersebut, maka ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan terutama bentuk geometri ruangannya, dengan 

tujuan untuk memfokuskan dan mendifusikan suara secara merata ke setiap 

sudut ruangan tersebut. Selain bentuk, perlu juga diperhatikan bahan-bahan 

penyusun ruangan tersebut, seperti dinding, lantai, dan atap langitnya. 

Alasan kenapa saya memilih ruangan ini adalah saya melihat ada 

beberapa kekurangan yang cukup berarti secara akustik yang perlu 

diperhatikan dan diperbaiki jika gedung ini akan direnovasi ulang, juga 

menjadi bahan pertimbangan untuk gedung-gedung lain yang akan dibuat 

dengan tujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan 

kenyamanan akustik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topik Permasalahan 
 

Seperti yang telah kita ketahui, di ruangan Aula Barat sering 

diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti seminar dan pentas musik, 

Dengan begitu banyaknya jumlah kegiatan yang dilakukan di gedung Aula 

Barat, maka beberapa kenyamanan-kenyamanan dalam ruangan tersebut 

mesti sangat diperhatikan. 

Ada beberapa kriteria yang diperhatikan dalam meninjau kenyamanan-

kenyamanan akustik, diantaranya adalah liveness, intimacy, warmth, direct 

arrival, dan diffusion. Kriteria-kriteria ini tentu saja diharapkan sesuai dengan 

standar kenyamanan umum. 

Namun demikian, nampaknya ada beberapa kriteria yang dikategorikan 

kurang baik dalam ruangan ini, baik yang langsung terlihat ataupun mesti 

dilakukan percobaan yang bersifat akustik, dan itu semua akan dibahas pada 

laporan ini. Adapun metoda yang saya gunakan untuk menilai beberapa 

kriteria tersebut walaupun metoda tersebut menggunakan alat yang ala 

kadarnya seperti perekam suara untuk merekam suara dengung dan 

stopwatch untuk menghitung reverberation time. 

 Dengan mencampurkan antara perasaan si penulis dan alat-alat yang 

tersedia, diharapkan penulis dapat mencari permasalahan-permasalahan 

yang ada di Aula Barat dengan cukup akurat dan memaparkannya di laporan 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judgement 
 

Judgement yang akan saya berikan pada laporan ini bersifat subjektif. 

  

• Liveness 

Liveness adalah suatu kriteria dimana ruangan tersebut jika diberi 

gelombang suara, maka  gelombang suara tersebut akan terdengar hidup. 

Kriteria ini sangat dipengaruhi oleh Reverberation Time (waktu dengung) 

dimana semakin lama waktu dengung yang dimiliki oleh suatu ruangan, maka 

akan semakin terasa hidup ruangan tersebut (karena ruangan tersebut 

seakan seperti menyuarakan kembali gelombang suara tersebut). Namun, 

tentu saja penyuaraan kembali sebuah gelombang suara akan menyebabkan 

suara yang terdengar menjadi agak buram (blur). 

Biasanya ruangan untuk bermain musik memiliki Reverberation Time 

berkisar antara 1.7 – 2.2 detik, sedangkan untuk ruang percakapan 0.7 – 1 

detik. Saya telah melakukan survey ke Aula Barat ITB dan menghitung lama 

gaung yang dihasilkan oleh suara tepukan tangan dan hasilnya adalah sekitar 

1-2 detik. Ini mengindikasikan bahwa Aula Barat ITB cukup bagus untuk 

digunakan sebagai ruang untuk melakukan seminar ataupun pentas seni. 

 

• Intimacy 

Intimacy adalah suatu kriteria dimana si pendengar dapat merasa 

dekat dengan si pembicara. Suatu perasaan dekat ini diakibatkan gelombang 

suara yang dihasilkan oleh si pembicara memerlukan waktu untuk mencapai 

tempat si pendengar, artinya semakin lama waktu terima yang diperlukan, 

maka akan semakin terasa jauh pula keberadaan si pembicara. 

Dari beberapa penelitian, diketahui bahwa waktu terima yang 

disarankan berkisar antara 15 – 35 ms. Saya tidak melakukan percobaan 

untuk menghitung waktu tunda ini, namun dengan menggunakan asumsi 

bahwa kecepatan gelombang suara di udara adalah 343 m/s dan panjang 

ruangan Aula Barat ITB adalah 38,7 m maka dapat dihitung pula waktu 

terimanya (dengan mengasumsikan si pembicara dan si pendengar berada di 



ujung dinding yang berlawanan), yaitu sebesar 11,2 ms . Dengan 

mencocokannya dengan harga yang disarankan, maka dapat disimpulkan 

keintiman ruangan ini dikategorikan sebagai mendekati baik. 

 

• Warmth 

Warmth adalah suatu kriteria dimana si pendengar akan merasakan 

suara yang hangat ketika gelombang suara tersebut tiba di telinganya. 

Dikarenakan frekuensi suara yang berbeda-beda waktu dengungnya, maka 

dapat dijabarkan dengan percobaan bahwa suara yang terdengar hangat ini 

memiliki waktu dengung yang lebih lama pada frekuensi rendah. Sedangkan 

jika waktu dengung tersebut lebih lama pada frekuensi menengah sampai 

tinggi, maka kesan suara tersebut akan terdengar cemerlang (jelas). 

Dengan menyuarakan suara treble dan bass secara bergantian pada 

Aula Barat ITB, maka dapat dihitung waktu dengung masing-masing suara 

tersebut. Dengan menggunakan perasaan, maka diperkirakan Aula Barat ITB 

memiliki waktu dengung yang lebih lama pada frekuensi menengah sampai 

tinggi, sehingga Aula Barat ITB lebih cenderung cocok digunakan untuk 

kegiatan yang banyak melibatkan percakapan. 

 

• Texture 

Texture adalah suatu kriteria yang menunjukan jumlah pantulan suara 

di detik pertama gelombang suara tersebut dibunyikan. Jika terdapat 5 

pantulan pada detik pertama, maka texture ruangan tersebut dikategorikan 

baik. Namun pada Aula Barat ITB, pantulan pada detik pertama diperkirakan 

hanya terjadi 2-3 kali saja, sehingga texture pada ruangan ini dapat dikatakan 

kurang baik. 

 

• Direct Arrival 

Direct arrival adalah suatu kriteria yang menunjukan seberapa bagus 

suara langsung dapat diterima oleh pendengar. Yang dimaksud suara 

langsung adalah suara yang diterima pendengar tanpa mesti melakukan 

pemantulan. Pemantulan suara menyebabkan suara yang terdengar menjadi 

kurang jelas. 



Karena Aula Barat saat saya sedang melakukan penelitian sedang 

dipersiapkan untuk USM, maka banyak kursi di ruangan tersebut sehingga 

banyak halangan sehingga Aula Barat saat itu dapat dikatakan kurang baik. 

 

• Difussion 

Difussion adalah suatu kriteria yang menunjukan seberapa merata 

suara yang diterima oleh pendengar di beberapa titik. Artinya, jika pada satu 

titik si pendengar mendengar suara dengan jelas, namun pada titik lain, suara 

tersebut terdengar tidak jelas, maka dapat dikatakan kriteria difusi pada 

ruangan tersebut kurang begitu baik. 

Pada Aula Barat, suara sangat terdengar jelas pada bagian depan, 

namun pada bagian belakang, suara terdengar kurang begitu jelas, maka 

dapat dikatakan kriteria difusi pada ruangan ini kurang begitu baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis 
 

Foto ruangan: 

 
 

 
 

Kekurangan yang dapat langsung dilihat pada ruangan ini adalah 

gedung ini memiliki direct arrival yang buruk karena bentuk lantainya yang 



landai. Bentuk lantai yang landai ini menyebabkan suara dari sumber hanya 

terkena langsung pada pendengar barisan depan, sedangkan pada 

pendengar barisan tengah dan belakang terhalang oleh barisan depan 

sehingga suara yang dapat mereka dengar hanyalah suara pantulan sehingga 

kejelasan suara yang diterima oleh barisan depan dengan barisan tengah dan 

barisan belakang terdistribusi tidak merata. 

Saran yang saya berikan agar direct arrival pada ruangan ini menjadi 

lebih baik adalah lantai pada ruangan ini dibuat menjadi menanjak seperti 

gedung GKU Barat ataupun GKU Timur. Adapun saran lain yang saya 

tawarkan adalah memberikan sound system pada langit-langit ruangan. 

Sedangkan dari sisi warmth, saya tidak dapat memberikan banyak 

masukan karena kegiatan seminar lebih banyak dilakukan dibanding pentas 

seni pada ruangan ini, hanya saja, jika memang ingin melakukan pentas seni, 

ada beberapa cara untuk mendapatkan waktu dengung yang lebih panjang 

pada frekuensi rendah, yaitu dengan cara memasang banyak tirai pada 

jendela atau memasang karpet pada dinding-dinding ruangan (memasang 

difusor). 

Dari sisi diffusion, ruangan ini kurang dapat dikatakan bagus karena 

bentuknya persegi panjang, sehingga suara yang merambat dengan dimensi 

seperti bola (kesegala arah) tidak terdistribusi merata karena terjadi 

pemantulan-pemantulan di dinding yang berbentuk persegi panjang. Bentuk 

ruangan yang ideal tentu saja berbentuk lingkaran. Namun untuk merubah 

bentuk geometri ruangan memerlukan dana yang banyak, cara yang 

termudah adalah menempatkan sound system di tempat yang tepat sehingga 

setiap sudut ruangan menerima intensitas suara yang sama. 

Intimacy pada ruangan ini dapat dikatakan baik karena memang waktu 

delay pada ruangan ini relatif kecil, sehingga si pendengar akan merasa dekat 

dengan si pembicara. 

Kejelasan (clarity) pada ruangan ini kurang baik karena waktu 

reverberasi pada ruangan ini relatif cukup besar sehingga sering terjadi suara 

blur. Dikarenakan waktu reverberasinya yang berada ditengah-tengah kisaran 

reverberasi ideal antara speech dan bermain musik, maka kondisi ruangan ini 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika diinginkan waktu reverberasi yang 

panjang, lepaskan tirai-tirai yang ada diruangan, sedangkan jika diinginkan 



waktu reverberasi yang singkat, pasanglah difusor-difusor seperti karpet yang 

empuk pada setiap dinding-dinding ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesimpulan 

 

Aula Barat ITB memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kriteria-kriteria 

akustik. Dari kelebihan dan kekurangan yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan default Aula Barat ITB cenderung lebih cocok untuk digunakan 

seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan percakapan 

dibandingkan untuk melakukan pentas seni terutama musik. 


