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1. LATAR BELAKANG 

Tujuan utama dari penelitian desain akustika ruangan ini adalah untuk ujian tengah 

semester dan merupakan syarat kelulusan mata kuliah akustik. Ruangan Aula Barat 

ITB dipilih penulis sebagai bahan penelitian karena selain ukuran ruangan sesuai 

dengan yang disyaratkan, ruangan ini seringkali digunakan sebagai tempat untuk 

menjalankan berbagai event besar yang diselenggarakan ITB, yang mana berarti 

ruangan ini merupakan ruangan multifungsi atau seringkali kita sebut sebagai gedung 

serbaguna. Fungsionalitas inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti 

akustik dalam ruangan tersebut, bagaimana ia didesain agar dapat memiliki akustik 

ruang yang cukup baik untuk berbagai macam acara yang berbeda seperti seminar, 

konser, maupun pameran. Selain itu, karena bangunan ini merupakan bangunan 

yang sudah cukup tua (sejak jaman Belanda, 1919), maka menambah satu 

pertanyaan lagi dalam benak penulis, apakah pencipta bangunan ini pada saat itu 

telah memikirkan desain akustik ruangannya saat membangun bangunan ini. 

Logikanya, karena pada jaman tersebut belum ditemukan software-software canggih 

yang digunakan untuk mensimulasikan pemantulan suara pada ruangan, maka faktor 

desain akustik ruangan ini kemungkinan besar diabaikan oleh penciptanya. Kedua hal 

inilah yang menarik perhatian penulis untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang 

bangunan ini. 

 

2. TOPIK PERMASALAHAN 

Pada penelitian ini, akan dilakukan penilaian subjektif penulis terhadap desain 



akustika ruangan Aula Barat ITB berdasarkan faktor-faktor akustik yang umum, 

seperti direct arrivals, reverberation time, liveness, warmth, intimacy, clarity, blend 

dan external noisenya. Pengukuran ini dilakukan tanpa alat bantu khusus (alat ukur 

suara), hanya menggunakan indera pendengaran penulis dan beberapa metode 

seperti tepuk tangan dan teriakan. Selain itu pengukuran ruangan yang dilakukan 

hanya terjadi saat ruangan yang kami amati kosong, karena timeline yang tidak 

memungkinkan dilakukannya pengukuran saat diadakannya event-event tertentu 

untuk dijadikan sebagai perbandingan. Hal ini yang membuat penulis membatasi 

kriteria desain ruangan yang kami amati ini sebatas pada ruangan untuk seminar 

atau yang lebih menitikberatkan pada speech, bukan music atau performance 

lainnya, dengan mengabaikan fungsionalitasnya yang dapat digunakan untuk 

berbagai macam acara. 

 

3. JUDGEMENT DAN ANALISA RUANGAN 

Secara desain, Aula Barat ITB ini dapat dikatakan memiliki desain yang cukup unik. 

Bangunan yang terdiri dari tiga bagian, dengan 2 bagian berbentuk semi kubah dan 

pada bagian tengah berbentuk balok terpotong. Dindingnya dibangun dari beton 

yang disanggah pilar-pilar kayu dengan lubang angin pada bagian atas gedung. Pada 

bagian samping terdapat jendela dan beberapa absorber dari kain di bagian atas. 

Pada bagian atapnya terdapat diffusor berupa garis-garis horizontal. Selain itu, pada 

pilar kayu ditambahkan gorden yang berfungsi sebagai absorber. Berikut ini 

penampakan gedung saat kami melakukan penelitian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan referensi dari suatu sumber di internet ternyata saat pertama kali 

didesain oleh arsitek Belanda Henry Maclaine Pont pada tahun 1918 ruangan ini 

hanya didesain berdasarkan konsep “Ruang-ruang yang fungsional, fleksibel untuk 

program yang bisa berubah, bentuk dan konstruksi yang baik serta tidak mahal” 

tanpa memperhatikan akustik ruangnya. Pada saat itu umumnya yang digunakan 

sebagai prioritas dalam desain suatu bangunan adalah sirkulasi udara dan 

pencahayaan. Namun setelah penulis coba mengukur kondisi akustik ruangan 

tersebut secara subjektif, ternyata hasil yang didapatkan cukup baik untuk ukuran 

ruangan sebesar itu. Berikut ini review faktor akustik Aula Barat tersebut berdasarkan 

penilaian penulis: 

1. Direct Arrivals 

Pada ruangan yang berukuran besar ini garis pandang terhadap pendengar di 

tengah ruangan dari pembicara yang berada di panggung dapat dikatakan jelas 

dan baik. Pada ruangan terdapat  pilar  yang membagi ruangan menjadi 3 

bagian seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pendistribusian suara secara 

langsung (direct arrivals) terhadap ruangan tengah dapat dikatakan 



baik, karena suara dari pembicara dapat terdengar dengan baik tanpa 

pemantulan. Namun untuk kedua bagian samping bangunan, yaitu 

bagian utara dan selatan kurang baik, karena terhalang oleh pilar dan 

dinding, sehingga perlu ditambahkan sound system yang memadai 

pada titik-titik tertentu jika seluruh bagian ruangan digunakan. 

Biarpun begitu, untuk kasus ini direct arrivals dapat dikatakan baik 

karena penulis hanya membatasi objek penilaian sebatas untuk acara 

seminar, yang mana saat seminar hanya bagian tengah ruangan yang 

digunakan (kedua sisi perbatasan ketiga bangunan ditutup dengan 

gorden). 

2. Reverberation time at 500 Mhz 

Reverberation time atau waktu dengung adalah seberapa lama energi suara 

dapat bertahan di dalam ruangan. Waktu dengung yang panjang umumnya 

membuat ruangan lebih ramai, sedangkan waktu  dengung yang pendek 

umumnya lebih sepi dan suram. Waktu dengung untuk berbagai jenis ruangan 

ditampilkan oleh gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealnya, waktu dengung untuk ruang percakapan antara 0.4 – 0.8 detik. 

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, waktu dengung yang terjadi berada 

pada kisaran 0.7 detik. Sayangnya nilai ini hanya berdasarkan asumsi penulis 



semata berdasarkan rekaman melalui microphone pada laptop, tanpa data 

kualitatif yang mendukung. Jika berdasarkan waktu dengung tersebut, ruangan ini 

sudah cukup baik untuk digunakan sebagai tempat seminar yang lebih terfokus 

pada speech.  

4.  Warmth 

Faktor akustik warmth ini ditunjukkan oleh spektrum waktu dengung ruangan. 

Berdasarkan teori, ruangan  yang  digunakan  untuk  musik  atau  aktifitas  audio  

yang intens umumnya memiliki waktu dengung ruangan pada frekuensi-

frekuensi rendahnya lebih tinggi daripada frekuensi mid-highnya. Selain itu ini 

akan membuat ruangan menjadi lebih hangat. Sedangkan ruangan yang 

ditujukan untuk berbicara, umumnya memiliki waktu dengung yang flat untuk 

frekuensi rendah-mid-tingginya. Saat kami melakukan pengukuran waktu 

dengung pada frekuensi berbeda dengan tepukan tangan, ternyata waktu 

dengung yang terjadi pada frekuensi rendah lebih singkat daripada waktu 

dengung pada frekuensi tingginya. Namun hal ini dilakukan pada kondisi 

gorden terikat, sehingga pemantulan suara yang dihasilkan oleh dinding 

membuat waktu dengung lebih lama. Jika gorden dibuka, maka seharusnya 

waktu dengungnya menjadi lebih singkat dan flat karena sebagian besar suara 

tidak dipantulkan namun diserap oleh permukaan gorden yang lunak. Maka 

dari itu, umumnya saat diadakan acara seminar atau semacamnya gorden 

pembatas ini ditutup agar kondisi akustik ruangnya cocok untuk acara 

berbasis speech (waktu dengung singkat). 

5.  Intimacy 

Intimacy  menunjukkan  persepsi  seberapa  intim  kita  mendengar  suara  yang  

dibunyikan dalam  ruangan tersebut. Ini berkaitan dengan waktu tunda (beda 

waktu) datangnya suara langsung dengan suara pantulan awal yang datang ke 

suatu posisi pendengar dalam ruangan, dimana makin pendek waktu tunda ini, 

makin intim medan suara didengar oleh pendengar. Berdasarkan penelitian 

yang penulis lakukan, pada bangunan ini intimacynya kurang baik jika 

terdapat banyak orang yang mengobrol.  Hal ini dikarenakan kondisi gedung 

(secara keseluruhan) tidak memiliki absorber dan diffusor ruangan yang cukup baik. 



Namun pemasangan gorden pada area tengah sebagai absorber cukup menambah 

intimacy ruangan ketika digunakan untuk seminar, karena suara dari orang-orang 

yang mengobrol tidak dipantulkan lagi seluruhnya ke ruangan sehngga terdengar 

berisik, namun sebagian besar diserap oleh absorber. 

6.  Clarity vs Fullness 

Kriteria ini menunjukkan jumlah refleksi suara (energi pantulan) dibandingkan 

dengan energi suara langsung yang dikandung dalam energi suara yang didengar 

oleh pendengar yang berada dalam ruangan tersebut. Kedua kriteria berkaitan 

satu sama lain. Bila perbandingan energi pantulan terhadap energi suara langsung 

besar, maka medan suara akan terdengar penuh (full). Akan tetapi, bila melewati 

rasio tertentu, maka kejernihan informasi yang dibawa suara tersebut akan 

terganggu. Umumnya kriteria ini dinilai berdasarkan standar C80 dan D50 

ruangan. Namun karena penulis hanya menggunakan analisa subjektif, penilaian 

yang dilakukan tidak melibatkan hal tersebut. Pada pengukuran yang dilakukan di 

tengah ruangan tengah ternyata clarity suara yang didengar amat baik, namun 

memang terdengar kurang penuh. Sayangnya pada ketiga titik lain bangunan, 

yaitu bagian utara, selatan dan timur, terutama yang letaknya amat jauh dari 

panggung di bagian barat pengurangan kejelasan suara dan fullness terasa amat 

drastis sehingga perlu didukung oleh sound system. 

7. Blend 

Parameter blend atau difusi suara dalam ruangan ini tidak penulis teliti secara 

detail, mengingat fungsi ruangan yang dinilai hanya sebatas pada speech, yang 

tidak melibatkan pencampuran berbagai macam bunyi, dimana umumnya hanya 

ada sebuah sumber bunyi yaitu pembicara. Namun saat penulis memutar musik 

dengan suara dari speaker laptop, tampak bunyi yang dihasilkan beberapa meter 

dari laptop masih jelas dan memiliki blend yang baik, dalam artian tidak ada suara 

aransemen yang terdengar lebih mencolok. 

8. External Noise 

External noise adalah suara gangguan dari luar ruangan yang mempengaruhi 

parameter akustik ruangan. Saat melakukan penelitian, kami menyadari bahwa 



external noise yang masuk ke dalam ruangan tidak terlalu besar. Hal ini 

kemungkinan besar dipengaruhi karena kawasan Aula Barat yang saat itu memang 

sedang sepi sehingga data ini tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. 

Berdasarkan beberapa parameter akustik yang telah dijelaskan diatas, masalah 

akustik yang umum ditemui pada bangunan ini adalah pemusatan suara (focusing of 

sound) dan echoe. Hal ini dikarenakan pada desain awal bangunan yang sama sekali 

tidak mempertimbangkan akustik ruangnya. Atap bangunan yang berbentuk hampir 

seperti kubah dan terbuat dari kayu yang keras membuat suara dipantulkan dan 

terjadi pemusatan suara karena permukaan yang cekung. Selain itu, karena 

pembagian ruangan menjadi tiga bagian membuat dinding bangunan terletak jauh 

dari sumber suara yang umumnya berada di ruangan bagian tengah. Namun 

kekurangan kondisi akustik bangunan ini ternyata telah dapat diatasi dengan 

pemasangan absorber berupa gorden kain pada perbatasan ketiga bagian ruangan 

dan pada ventilasi udara di atap ruangan untuk meminimalisir efek echoe. Selain itu, 

pada atap ruangan juga ditambahkan diffusor untuk meminimalisir efek sound 

focusing. Karena penambahan absorber dan diffusor ini, kondisi akustik ruang Aula 

Barat ITB sudah dapat dikatakan cukup baik untuk dapat digunakan sebagai ruang 

seminar. 

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan penilaian secara subjektif yang penulis lakukan di Aula 

Barat ITB, dapat disimpulkan bahwa kondisi akustik di gedung ini cukup baik untuk 

digunakan sebagai ruang seminar (ruang tengah Aula Barat saja). Namun jika 

diadakan event yang memakai keseluruhan ruangan Aula Barat, perlu dilakukan 

penambahan sound sistem dan absorber di beberapa titik tertentu agar suara yang 

didengar oleh pendengar jelas dan enak. 

 

 
 

Sumber:   -  Fundamentals of Acoustics by Victor F. Humprey 

-  Joko Sarwono’s Weblog, http://jokosarwono.wordpress.com 

-  http://andamari.wordpress.com/2009/06/12/alkulturasi-dalam-arsitektur-

aula-barat-itb/ 


