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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

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. 

Ruangan yang akan diteliti oleh penulis adalah ruangan 9231 di GKU Timur. 
Ruangan ini berbeda dengan ruangan perkuliahan lainnya yang ada di ITB. Hal ini karena 
ruangan ini memang didesain untuk kuliah umum ataupun seminar-seminar yang 
diadakan di ITB. Karena didesain khusus untuk kuliah umum atau seminar, maka 
ruangan ini haruslah mempunyai sisi akustik yang bagus. Hal inilah yang diteliti oleh 
penulis. 

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. Penulis sadar bahwa makalah ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu 
penulis berharap mendapatkan kritik dan saran sehingga ketika membuat penelitian 
seperti ini lagi di kemudian hari penulis dapat melakukannya dengan lebih baik. 

  



BAB II 

TOPIK PERMASALAHAN 

 

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. 

  



BAB III 

JUDGEMENT 

 

Pada bab ini saya akan memaparkan hasil penelitian ruangan 9231 yang saya 
ukur secara subjektif dengan menggunakan telinga. 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. 

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. 

 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. 

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. Hal ini menunjukkan bahwa suara di ruangan ini 
tidak tersebar dengan rata. 

  



BAB IV 

ANALISIS 

1.  Direct Arrival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang penulis sebutkan pada judgement, suara tepuk tangan dapat 
langsung didengar oleh pendengar, hal ini karena bentuk ruangan yang seperti 
tangga, sehingga untuk mencapai ke pendengar suara tidak banyak dihalangi oleh 
berbagai objek. 

2.  Reverberation Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengukuran, RT ruangan ini adalah sekitar 0,3-0,4 detik. Hal 
ini disebabkan oleh dinding yang diberi lapisan absorber. Lapisan ini membuat suara 
terserap sehingga tidak ada suara yang terpantul. Akibatnya RT ruangan ini menjadi 
sangat pendek. RT ruangan ini sudah sesuai dengan fungsinya sebagai ruangan 
speech yang membutuhkan RT yang pendek. 

  



3.  Intimacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bab judgement tadi, dikatakan bahwa waktu tunda ruangan ini nyaris 
tidak ada. Hal ini oleh tidak adanya suara pantulan di ruangan ini. Seperti tadi dibahas 
di bagian RT, dinding dilapisi oleh lapisan absorber sehingga suara pantulan nyaris 
tidak ada. Akibatnya waktu tunda pun menjadi tidak ada karena tidak adanya suara 
pantulan di ruangan ini, sehingga intimacy di ruangan ini dapat dikatakan bagus. 

4.  Warmth 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan fungsi ruangan ini sebagai ruangan speech, RT ruangan ini 
sangatlah kecil. Akibatnya tidak ada suara yang tercampur antara suara sebelumnya 
dengan suara yang dikeluarkan berikutnya. Hal ini menyebabkan ruangan ini menjadi 
hangat, sehingga warmth ruangan ini sudah bagus. 

  



5.  Diffusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti yang disebutkan di bab judgement, penyebaran suara di ruangan ini 
dapat dikatakan buruk. Hal ini terjadi akibat dari terlalu banyaknya absorber yang 
terpasang, sehingga tidak ada suara pantul yang dapat membantu penyebaran suara. 
Selain itu atap ruangan berbentuk lurus, tidak miring. Hal ini menyebabkan suara 
pantulan tidak jatuh ke bawah akan tetapi mengambang di udara sehingga sebelum 
sampai ke telinga pendengar energi suaranya sudah terlanjur habis. Sehingga hal ini 
pun menyebabkan penyebaran suara tidak merata. 

  



BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan 5 faktor tadi, ruangan 9231 ini dapat dikatakan sudah memenuhi 
kriteria ruangan untuk speech, walaupun pada faktor diffusion ruangan ini buruk. Akan 
tetapi, hal ini dapat diatasi dengan pemasangan speaker agar suara tersebar dengan 
rata. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pemasangan speaker jangan sampai 
membuat 4 faktor lainnya menjadi jelek. 
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