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Latar Belakang 

 Ruangan ini adalah lapangan basket dalam ruangan (indoor) Stamford Internasional 

School yang terletak di wilayah Dago Atas. Lapangan ini dikelola oleh Stamford Internasional 

School dan digunakan untuk umum setelah jam sekolah selesai. Hobi saya adalah bermain 

basket, jadi saya sangat sensitif sekali terhadap keadaan lapangan basketnya ketika saya 

bermain. Saya dapat merasakan kenyamanan lebih ketika saya bermain si lapangan indoor  

Stamford International  School ini, diantaranya dari  aspek akustik, pencahayaan dan 

kebersihan. Selain itu, lapangan ini juga terletak jauh dari jalan raya sehingga noise yang 

berasal dari luar lapangan minimum sekali, hal ini juga menambah kenyamanan lapangan 

ini. 

Topik Permasalahan 

 Lapangan indoor Stamford International school ini hampir tidak mempunyai 

masalah, tetapi tidak semua lapangan basket indoor di Bandung yang seperti ini. Kita dapat 

melihat beberapa masalah pada lapangan basket indoor lainnya jika kita 

membandingkannya, dan kita juga dapat membuktikan secara kualitas bahwa lapangan 

basket indoor Stamford Internasional School memiliki kualitas yang lebih baik dari pada 

lapangan basket indoor yang lain. Saya akan membandingkan dengan suatu lapangan basket 

indoor bernama Trilomba Juang  yang merupakan salah satu lapangan basket di Gelanggang 

Olahraga Padjajaran. Lapangan basket indoor ini terletak di jalan Padjajaran. Lapangan 

basket indoor ini dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk umum. Masalah dapat jelas 

diamati adalah waktu dengung pada kedua lapangan, yaitu ketika bola memantul di lantai, 

lapangan basket indoor Trilomba Juang memiliki waktu dengung yang lebih lama 

dibandingkan dengan lapangan basket indoor Stamford Internasional School. Lapangan 

basket indoor Trilomba Juang membutuhkan waktu lebih dari satu detik sampai suara 

pantulan bola basket itu hilang dan lapangan basket indoor Stamford Internasional School 

membutuhkan waktu dibawah satu detik agar suara pantulan bola basket tersebut hilang.  

Judgement (subjective dan atau objective) 

 Lapangan basket indoor Stamford Internasional School memiliki desain ruangan yang 

lebih baik daripada lapangan basket indoor Trilomba Juang dari segi arsitek maupun akustik. 

Bila dilihat dari foto – foto yang saya ambil (Gambar 1 – 8) dapat dilihat bahwa lapangan 

basket indoor Stamford Internasional School memiliki desain yang lebih baik secara 

keseluruhan, selain itu lapangan basket indoor Stamford Internasional School juga terlihat 

lebih bersih daripada lapangan basket indoor Trilomba Juang. Salah satu desain akustik yang 

paling  terlihat adalah , pada lapangan basket indoor Stamford Internasional School di desain 



dengan horden di setiap sisinya, horden ini menutupi dinding untuk mencegah terjadinya 

pantulan suara dengan dinding. Horden yang digunakan cukup tebal dan tinggi sehingga 

mampu menyerap suara yang datang. Kondisi ini sangat berbeda dengan lapangan basket 

indoor Trilomba Juang yang tidak menggunakan horden pada setiap dindingnya, hal ini akan 

menimbulkan pantulan yang banyak sehingga di dalam ruangan akan terjadi echoe.       

Lapangan basket indoor Stamford Internasional School waktu dengung yang kurang dari 

satu detik karena di setiap dindingnya dilapisi dengan horden yang cukup tebal. Selain itu, 

saya juga menanyakan tentang perbandingan kedua lapangan basket indoor ini kepada 

beberapa teman saya yang juga mengerti akan akustik dan mereka juga menilai kedua 

lapangan basket indoor ini dengan penilaian hal yang sama dengan saya, yaitu lapangan 

basket indoor Stamford Internasional School lebih memiliki kenyamanan yang lebih 

dibandingkan dengan lapangan basket indoor Trilomba Juang karena pada lapangan basket 

indoor Stamford Internasional School memiliki waktu dengung(reverberation time) lebih 

pendek daripada lapangan basket indoor Trilomba Juang. Jika di dalam kedua lapangan 

basket tersebut dipakai untuk pertunjukkan musik yang menggunakan sound system, 

lapangan basket indoor Stamford Internasional School akan memiliki kualitas suara yang 

lebih baik dibandingkan lapangan basket indoor Trilomba Juang. Saya ingin menyinggung 

sedikit tentang aspek pencahayaan dari kedua ruangan ini. Lapangan basket indoor 

Stamford Internasional School memiliki tata cahaya yang lebih baik daripada lapangan 

basket indoor Trilomba Juang, dapat dilihat di Gambar 1-8 bahwa lapangan basket indoor 

Stamford Internasional School memiliki jendela yang banyak sehingga cahaya alami siang 

hari dapat masuk dengan cukup dan lapangan basket indoor Stamford Internasional School 

juga memiliki susunan lampu yang teratur daripada lapangan basket indoor Trilomba Juang. 

 

 

 



 

Gambar 1. Lapangan basket indoor Stamford Internasional School tampak samping kiri 

 

Gambar 2. Lapangan basket indoor Stamford Internasional School tampak samping kanan 

 



 

Gambar 3. Lapangan basket indoor Stamford Internasional School tampak sisi depan 

 

Gambar 4. Lapangan basket indoor Stamford Internasional School sisi atas 



 

 

 

Gambar 5. Lapangan basket indoor Trilomba Juang tampak samping kanan 

 

Gambar 6. Lapangan basket indoor Trilomba Juang tampak samping kiri 



 

 

 

Gambar 7. Lapangan basket indoor Trilomba Juang tampak sisi belakang 

 

Gambar 8. Lapangan basket indoor Trilomba Juang tampak sisi depan 



Kesimpulan 

 Lapangan basket indoor Stamford Internasional School memiliki desain akustik yang 

lebih baik bila dibandingkan dengan lapangan basket indoor Trilomba Juang. Waktu 

dengung yang dimiliki lapangan basket indoor Stamford Internasional School lebih pendek 

daripada waktu dengung pada lapangan basket indoor Trilomba Juang. Lapangan basket 

indoor Stamford Internasional School memiliki tingkat kenyamanan yang lebih baik daripada 

lapangan basket indoor Trilomba Juang. Bila digunakan untuk kegiatan bermusik atau 

ceramah yang menggunakan sound system, lapangan basket indoor Stamford Internasional 

School memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan lapangan basket indoor 

Trilomba Juang. 

 

 


