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BAB I 
LATAR BELAKANG 

 
Setiap ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan yang memerlukan kondisi akustik 

tertentu harus memiliki kriteria akustik sesuai dengan fungsinya. Beberapa diantaranya 

adalah ruang ibadah yang melingkupi Mesjid dan Gereja yang memerlukan kondisi 

ruangan akustik yang baik agar bila seorang Pengkhotbah berbicara dapat terdengar 

dengan baik oleh pendengar yang ada di dalamnya. Ruangan lain yaitu seperti ruang 

studio, ruang pertemuan, ruang konser musik dan ruangan perkuliahan. Pada tugas ini, 

masalah yang diangkat adalah parameter akustik ruang yang biasanya digunakan untuk 

penyampaian informasi dan proses belajar mengajar. Ruang memerlukan kondisi 

akustik yang menghasilkan tingkat kejelasan percakapan tinggi.  Adapun beberapa 

parameter yang mempengaruhi kondisi akustik ruangan pada ruang adalah waktu 

dengung (Reverberation Time), Direct Arrival, Intimacy, Warmth dan Diffusion. 

Pada dasarnya, manusia itu perlu untuk mendengarkan orang lain, baik itu dalam 

berbicara sehari-hari, seminar maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan minimal 2 

orang. Untuk melaksanakan seminar ataupun kegiatan pembicaraan yang mengandung 

massa banyak seperti talkshow dan sejenisnya, dibutuhkan sebuah ruangan agar bisa 

menampung orang-orang yang hadir. 

Seminar yang baik tentu saja seminar yang dapat didengar dan dipahami oleh peserta 
seminar. Agar seminar dapat disampaikan dengan baik, maka diperlukan ruangan yang 
mempunyai akustik yang baik, agar suara pembicara dapat tersampaikan dengan baik. 
Di Teknik Fisika, hal akustik ini dipelajari oleh mahasiswa S-1 Teknik Fisika. Salah satu 
tugasnya adalah meneliti sebuah ruangan besar yang cukup untuk 80 orang atau lebih 
mengenai sisi akustiknya. Pengukuran dilakukan secara subjektif dengan 
menggunakan indera pendengaran saja agar tidak membebani mahasiswa. 
Sebenarnya dibutuhkan banyak alat pengukuran yang berhubungan dengan akustik. 
Namun pada makalah ini dibatasi hanya dengan menggunakan indera yang ada pada 
manusia, seperti telinga. 

Ruangan yang akan diteliti oleh penulis adalah ruangan 9311 yang berada di  Gedung 
T.P. Rachmat Lantai Satu ini berbeda dengan ruangan seminar  lainnya yang ada di 
ITB. Hal ini karena ruangan ini memang didesain untuk seminar  umum ataupun 
seminar-seminar yang diadakan di ITB. Karena didesain khusus untuk seminar, maka 
ruangan ini haruslah mempunyai sisi akustik yang bagus. Hal inilah yang diteliti oleh 
penulis. Di ruangan ini, tidak hanya seminar yang diadakan, namun ruangan ini juga 
dapat digunakan sebagai tempat perkuliahan. 

 
Diharapkan dengan penelitian penulis ini ketika akan membuat sebuah ruangan untuk 
seminar, ruangan yang dibangun tidak lagi asal indah tetapi juga memiliki sisi akustik 
yang bagus, karena seminar yang baik tidak hanya di dukung oleh Pembicara yang baik 
tetapi juga di butuhkan ruangan yang memiliki sisi akustik yang baik. Penulis sadar 



bahwa makalah ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu penulis berharap mendapatkan 
kritik dan saran dari Dosen akustik yaitu Dr. Joko Sarwono sehingga ketika membuat 
penelitian seperti ini lagi di kemudian hari penulis dapat melakukannya dengan lebih 
baik. 

 

 

BAB II 

PERMASALAHAN 
 
 
Ruang seminar adalah suatu ruang yang difungsikan sebagai tempat melakukan 

aktivitas pendidikan dan pengajaran utama dalam lingkungan pendidikan seperti 

sekolah dan perguruan tinggi. Dalam penelitian tugas akhir ini, objek penelitian adalah 

ruang seminar di perguruan tinggi dalam hal ini ITB.  

 

Pemilihan ruangan 9311 ini didasari alasan bahwa ruangan tersebut adalah ruang 

dengan desain akustik paling baik di Gedung T.P.Rachmat. Ruangan ini dimanfaatkan 

sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bertaraf lokal, nasional, dan internasional. 

Ruangan yang bertaraf seperti diatas, sudah seharusnya mampu mensupport aktifitas 

yang sedang berlangsung, termasuk dari sisi akustik. Disini kita ingin mengetahui 

apakah ruangan ini telah memenuhi standard dan sesuai dengankriteria noise pada 

ruang ideal. Namun karena keterbatasan sarana-prasarana yang tersedia, beberapa 

parameter yang mempengaruhi kejelasan percakapan pada ruang seperti EDT (Early 

Decay Time), D50 (Definition) dan STI (Speech Transmission Index) tidak bias diukur. 

Karena tidak ada alat ukurnya, oleh karenanya parameter yang terukur oleh saya hanya 

dengan menggunakan indera yang melekat pada manusia, seperti telinga. 

 

Aplikasi pengetahuan akustika ruangan dapat dimanfaatkan dalam berbagai ruangan 

yang memerlukan kenyamanan mendengar sesuai dengan fungsinya. Beberapa contoh 

adalah tempat ibadah, ruang studio, ruang pertemuan dan konferensi, ruang tidur hotel 

dan ruang kelas. Ruang kelas merupakan tempat yang digunakan untuk proses belajar. 

Sesuai fungsinya, ruang kelas harus memenuhi kriteria akustik tertentu agar proses 

belajar dapat berjalan optimal.  

 

Sampai saat ini belum ada data teknis tentang akustik ruang kelas, khususnya di 

lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang memadai sehingga menjadi 

tidak mudah bila diinginkan untuk melakukan proses perbaikan kondisi akustik. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data-data akustik yang diperlukan 

untuk mengevaluasi kualitas dan proses perbaikan kondisi akustik ruang kelas, 

khususnya di lingkungan kampus ITB.  



 

Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi kondisi riil ruang-ruang kelas di lingkungan 

ITB dengan melakukan pengukuran lapangan untuk mendapatkan data parameter-

parameter yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Hasil penelitian akan berupa 

basis data kondisi riil akustik ruang kelas di lingkungan ITB. Data ini akan sangat 

berguna sebagai pertimbangan utama apabila ingin dilakukan perbaikan kondisi 

mendengar di ruang-ruang kelas di lingkungan ITB. Pengambilan data akan dilakukan 

di beberapa ruang kelas yang mewakili berbagai tipe ruangan kelas yang berada di 

lingkungan ITB.  

 

 

BAB III  

DASAR TEORI 

Ada beberapa hal yang penting untuk dilihat untuk membuah sebuah ruangan, tentu 
saja ada hal-hal yang harus diperhatikan agar ruangan terbentuk sesuai dengan 
fungsinya. Untuk sisi akustiknya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 
sebuah ruangan. 5 hal inilah yang akan penulis bahas pada makalah ini. 5 hal itu 
adalah: 

1.  Direct Arrival 

Pada dasarnya direct arrival adalah seberapa lama sebuah suara sampai pada 
pendengar. Dalam kasus ruangan ini adalah seberapa cepat suara dari pembicara 
sampai kepada peserta seminar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suara 
tidak langsung tersampaikan kepada pendengar. Di antaranya banyak atau tidaknya 
barang-barang yang ada di ruangan tersebut. Semakin sedikit barang yang ada 
maka semakin sedikit juga suara yang terpantul sehingga semakin cepat suara 
pembicara sampai kepada pendengar. 

2.  Reverberation Time 

Mungkin parameter satu inilah yang paling dikenal banyak orang. Reverberation 
Time (RT) atau waktu dengung adalah seberapa lama sebuah suara dapat bertahan 
di ruangan. Biasanya ketika orang membuat ruangan maka RT inilah yang pertama 
kali dikaji, karena RT merupakan faktor yang paling berpengaruh apakah sebuah 
ruangan akustiknya bagus atau tidak. 

Untuk mengetahui RT ini dapat dilakukan dengan 2 konsep, yaitu konsep energi 
tunak dan konsep energi impuls. Untuk konsep energi tunak, RT dapat dihitung 
asalkan kita memiliki volume dan luas permukaan serta karakter absorpsi setiap 
permukaan. Hasil dari perhitungan menggunakan metode ini dapat menggambarkan 
ruangan secara kasar dan RT yang terukur adalah RT secara global. Metode yang 
kedua adalah dengan energi impuls. Cara mendapatkan datanya adalah dengan cara 



merekam respons ruangan terhadap sinyal impuls yang kita pancarkan. Dengan 
metode ini, karakteristik ruangan dapat tergambarkan dengan lebih detail. 

Pada umumnya RT dipengaruhi oleh seberapa banyak pantulan yang ada pada 
ruangan tersebut. Karena semakin banyak pantulan maka energi suara akan 
semakin lama di udara sehingga RTnya pun semakin panjang. Jumlah energi 
pantulan ini dipengaruhi oleh karakteristik material permukaan ruangan. Material ini 
ada yang menyerap dan ada yang memantulkan. Ruangan yang secara umum 
dilapisi oleh materi yang menyerap suara akan memiliki RT yang pendek, begitu juga 
sebaliknya. Sebuah ruangan yang memiliki RT yang sangat pendek disebut dengan 
ruang anti dengung (Unechoic Chamber). Sedangkan ruangan yang memiliki RT 
sangat panjang disebut dengan ruang dengung (Reverberation Chamber). Ruangan 
pada kehidupan kita sehari-hari memiliki RT di antara kedua ruangan ini, karena 
materi yang digunakan merupakan campuran antara penyerap dan pemantul. 

RT setiap ruangan akan berbeda-beda tergantung dari fungsi si ruangan itu sendiri. 

Misalnya ruangan dengan fungsi untuk konser musik symphoni memiliki RT antara 

1,7 – 2,2 detik, sedangkan untuk ruangan seminar memiliki RT antara 0,7 – 1 detik. 

3.  Intimacy 

Faktor ini menunjukkan seberapa kita merasa intim dengan pembicara karena suara 
yang dia sampaikan terdengar dengan jelas. Intimacy ini dipengaruhi oleh seberapa 
besar waktu tunda antara suara asli dengan suara pantulan. Semakin kecil waktu 
tunda ini maka ruangan itu akan makin bersifat intim, karena suara pembicara akan 
semakin terdengar dengan jelas akibat dari tidak adanya suara pantulan yang 
berbeda waktunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tunda yang 
disarankan antara 15-35 ms. 

4.  Warmth 

Sebuah ruangan dapat dikatakan memiliki warmth yang besar apabila ruangan itu 
memiliki RT pada frekuensi rendah lebih tinggi dibandingkan dengan RT pada 
frekuensi mid-high. Ruangan yang ditujukan untuk kegiatan bermusik sebaiknya 
memiliki RT frekuensi rendah lebih tinggi dari RT frekuensi mid-high atau memiliki 
warmth yang besar. Sebaliknya untuk ruangan berbicara, RT pada frekuensi rendah 
dan frekuensi mid-high disarankan sama. 

5.  Diffusion 

Diffusion merupakan seberapa rata suara dari sumber tersebar. Yang dimaksud 
tersebar di sini adalah ketika pendengar berada di posisi yang berbeda, maka suara 
yang didengar tetap sama. Misalnya ketika pendengar ada di depan dan di belakang, 
maka suara yang didengar oleh kedua pendengar ini tetap sama meskipun berbeda 
posisi. Untuk yang memiliki lebih dari satu sumber suara, maka faktor ini menjadi 
lebih penting lagi agar suara dari beberapa sumber itu dapat tercampur dengan baik 
di telinga pendengar sehingga tidak saling merusak suara. 



 

Ada juga yang hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam membuat suatu ruangan 

yaitu fenomena-fenomena akustik yang ditemukan pada suara antara lain: 

 

a) Absorpsi 

 

Absorpsi merupakan fenomena akustik saat gelombang suara mengenai suatu 

material dan material tersebut mengurangi (menyerap) sebagian atau seluruh energi 

gelombang suara yang membenturnya. Dalam fenomena absorpsi dikenal istilah 

faktor absorpsi, yaitu perbandingan energi yang diserap material “absorber” dari 

gelombang suara yang membenturnya dengan energi pada gelombang suara saat 

sebelum membentur absorber.Jadi, semakin besar faktor absorpsi suatu material, 

semakin banyak energi yang diserap oleh material tersebut saat gelombang suara 

membenturnya. Demikian sebaliknya, semakin kecil faktor absorpsi, semakin kecil 

energi gelombang suara yang terserap oleh meterial tersebut. 

 

b) Refleksi 

 

Refleksi merupakan fenomena akustik saat gelombang suara mengenai suatu 

permukaan material dan material tersebut mengembalikan lagi (memantulkan) 

sebagian atau seluruh energi gelombang suara yang membenturnya. Dalam 

fenomena refleksi dikenal istilah faktor refleksi, yaitu perbandingan energi yang 

dipantulkan material ”reflektor” dari gelombang suara yang membenturnya dengan 

energi pada gelombang suara saat sebelum membentur reflektor. Jadi, semakin besar 

faktor refleksi suatu material, semakin banyak energi yang dipantulkan oleh material 

tersebut saat gelombang suara membenturnya. Demikian sebaliknya, semakin kecil 

faktor refleksi, semakin kecil energi gelombang suara yang dipantulkan oleh meterial 

tersebut. 

 

c) Refraksi 

 

Refraksi merupakan fenomena akustik saat gelombang suara berubah arah 

rambatnya saar gelombang suara tersebut merambat melalui dua lapisan material 

yang berbeda kerapatannya. Fenomena ini mirip dengan pembiasan cahaya pada 

saat melewati dua material yang berbeda kerapatan. Jadi, refraksi bisa diartikan 

fenomena pembiasan suara. 

 

d) Difraksi 

 



Difraksi merupakan fenomena akustik saat arah rambat gelombang suara yang 

tadinya merambat pada satu arah menjadi banyak arah (menyebar). Saat fenomena 

ini terjadi, energi yang dibawa oleh gelombang suara menjadi terpecah-pecah dan 

mengalir sesuai dengan arah variasi difraksi. 

 

e) Difusi 

 

Difusi merupakan fenomena akustik saat gelombang suara dilepaskan dalam suatu 

ruang yang tingkat tekanan suaranya tidak sama di setiap titik. Gelombang yang 

memiliki tingkat tekanan suara tertentu akan mengalir menuju semua titik yang tingkat 

tekanan suaranya lebih rendah. Akibatnya, setelah suara terdifusi, tingkat tekanan 

suara pada semua titik dalam ruang tersebut akan semakin uniform. 

 

f) Transmisi 

 

Transmisi merupakan fenomena akustik saat gelombang suara mengenai suatu 

permukaan material dan material tersebut meneruskan rambatan suara 

(mentrasmisikan) sebagian atau seluruh energi gelombang suara yang 

membenturnya. Dalam fenomena transmisi dikenal istilah faktor transmisi, yaitu 

perbandingan energy yang diteruskan material ”transmitter” dari gelombang suara 

yang membenturnya dengan energi pada gelombang suara saat sebelum membentur 

transmitter. Jadi, semakin besar faktor transmisi suatu material, semakin banyak 

energi yang diteruskan oleh material tersebut saat gelombang suara membenturnya. 

Demikian sebaliknya, semakin kecil faktor transmisi, semakin kecil energi gelombang 

suara yang diteruskan oleh meterial tersebut. 

 

 

 

 

BAB IV 

JUDGEMENT DAN ANALISIS 

 

Setelah saya masuk dan melakukan penelitian di dalam ruangan seminar 9311, pada 
bab ini saya akan memaparkan hasil penelitian ruangan 9311 yang saya ukur secara 
subjektif dengan menggunakan telinga. Sumber  yang saya gunakan adalah suara saya 
dan saya juga pernah mendengar seseorang yang sedang melakukan seminar di dalam 
ruangan tersebut. Dan hasilnya adalah sebagai berikut: 

1.  Direct Arrival 



Pengukuran direct arrival ini adalah dengan cara satu orang tepuk tangan di depan 
dan orang lainnya berfungsi sebagai pendengar. Dan hasilnya adalah suara dapat 
langsung didengar tanpa ada penundaan sedikitpun.hal lain adalah ketika saya 
mendengar orang berbicara di dalam saya sangat jelas mendengar suara yang 
dating dari seorang pembicara. Jadi dapat dikatakan ruangan tersebut memilik direct 
arrival yang baik. 

2.  Reverberation Time 

Metode yang digunakan untuk mengukur RT mirip dengan cara mengukur dirrect 
arrival, yaitu satu orang tepuk tangan di depan kemudian diukur berapa lama suara 
tepuk tangan itu di udara dengan menggunakan stopwatch. Dan hasilnya adalah 
ruangan ini memiliki RT sekitar 0,3 – 0,4 detik. Hasil ini mungkin kurang tepat karena 
tidak menggunakan alat ukur yang tepat dan penilaian saya mengenai ruangan 
tersebut adalah baik. 

 3.  Intimacy 

Pada ruangan ini diukur juga waktu tunda antara suara asli dengan suara pantul. Dan 
hasilnya adalah tidak ada perbedaan antara suara asli dengan suara pantul yang 
artinya ruangan ini memiliki intimacy yang bagus. 

4.  Warmth 

Karena RT yang sangat pendek dan tidak diketahui apakah suara tepuk tangan 
termasuk frekuensi rendah atau mid-high, maka warmth ruangan ini tidak dapat 
terukur dengan baik. Tetapi berdasarkan perasaan penulis, ruangan ini terasa cukup 
hangat ketika mendengarkan suara dari sumber. Penilaian saya mengenai warmth 
pada ruangan tersebut adalah baik. 

5.  Diffusion 

Penyebaran suara pada ruangan ini dapat dikatakan buruk, karena suara yang 
didengar oleh pendengar yang duduk di belakang lebih kecil dibandingkan dengan 
pendengar yang duduk di depan. Ini terjadi jika suara yang datang dari pendengar 
adalah langsung di dengar tanpa menggunakan loudsoeaker.Hal ini menunjukkan 
bahwa suara di ruangan ini tidak tersebar dengan rata.  

Namun jika menggunakan loudspeaker maka suara yang datang dari pembicara 
akan terdengar secara merata. Letak dari loudspeaker tersebut juga bagus karena 
diletakkan secara merata di dalam ruangan. Dangan demikian diffusion dari ruangan 
tersebut adalah baik jika kita menggunakan loudspeaker. 

Selain hal diatas, hal lain yang perlu dibahas disini adalaha Absorpsi, Refleksi, 

Refraksi,Difraksi dan Transmisi. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

 

a) Absorpsi 



Dari pengamatan saya, factor absorbsi yang ada di dalam ruangan 9311 adalah kecil 

karena adanya tirai yang mengelilingi setengah dari ruangn tersebut. Selain itu ada 

juga kayu yang berbentuk batangan, dimana kayu tersebut dapat juga menjadi faktos 

absorbs. Dengan melihat kegunaan dari ruangan tersebut maka ruangan tersebut 

memiliki factor absorbsi yang baik. 

 

b) Refleksi 

Saya melihat factor refleksi dari ruangan tersebut adalah baik, karena di sekeliling 

ruangan tersebut ada tirai, papan tulis dan kayu yang berbentuk batangan. Jadi suara 

yang ada di dalam ruangan tersebut terefleksikan dengan jumlah yang kecil. Jadi 

fakror refleksi ruangan tersebut adalah baik. 

 

c) Refraksi 

Factor refraksi yang ada di dalam ruangan tersebut juga baik. Karena suara yang 

terdengar akan terbaur karena adanya kayu yang terletak di sekeliling ruangan 

tersebut. 

 

d) Difraksi  

Suara yang tercipta di dalam ruangan tersebut akan menyebar karena factor kayu 

yang di susun tidak rata, selain itu kayu tersebut bersifat batangan yang berbentuk 

selinder. Hal lni dapat dilihat pada gambar 1 yang ada pada bab gambar. 

 

e) Transmisi 

Faktor transmisi yang ada di dalam ruangan tersebut di pengaruhi oleh tirai, kayu dan 

sedikit lapisan beton. Tirai tersebut akan lebih banyak menyerap gelombang suara 

yang datang. Sedangkan beton akan memantulkan lebih gelombang datang lebih 

besar dari tirai dan kayu. Penilaian saya mengenai ruanga tersebut adalah  baik.  

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

1. Setiap ruangan memiliki kriteria khusus untuk parameter-parameter akustiknya, 

sesuai dengan fungsi masing-masing ruangan tersebut. 

 

2. Beberapa parameter yang mempengaruhi kualitas akustik dari sebuah ruangan yaitu 

Waktu Dengung (Reverberation Time), Arrival, Intimacy, Warmth dan Diffusion. 



3. Parameter-parameter seperti yang telah disebutkan di atas dipengaruhi oleh dimensi 

ruangan dan parameter dari material penyusun ruangan tersebut. 

 

4. Kualitas akustik dari suatu ruangan dapat diprediksi secara kasar dengan melihat 

tingkat kejelasan percakapan yang terjadi dalam suatu ruangan. Parameter ini 

dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya posisi pendengar, dimensi ruangan serta 

parameter akustik dari ruangan itu sendiri, background noise, kualitas suara si 

pembicara, dan kondisi pendengar. 

 

5. Untuk mendapatkan ruangan dengan kualitas akustik yang baik, ruangan tersebut 

harus didesain dengan memperhatikan dimensi ruangan dan material penyusun 

ruangan dengan tepat. Secara keseluruhan, ruang 9311 sudah memenuhi kriteria 

sebagai Ruang Seminar. 

 

 

BAB VI 
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BAB VII 

GAMBAR-GAMBAR 

 

 

 
Gambar 1: Ruangan Seminar 9311 

 

 

 

 
Gambar 2: Ruangan Seminar 9311 



 
Gambar 3: Ruangan Seminar 9311 

 


