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Tujuan 

1. Mengetahui kelayakan Ruangan Pertunjukan GK (Gedung Kesenian) Rumentang 

Siang dari segi akustik secara subjektif. 

2. Memberikan saran untuk permasalahan akustik yang ditemui di GK Rumentang 

Siang 

 

Alasan Pemilihan  

GK Rumentang Siang, khususnya lagi Ruang Utama yaitu ruang pertunjukannya 

telah mengalami penurunan kualitas secara fisik dan tentunya secara akustik. Setidaknya 

pemberitaan media mengenai ambrolnya bagian atap Gedung Rumentang Siang pada 

bulan Februari 2010 bisa menjadi sedikit petunjuk mengenai kondisi fisik bangunan 

tersebut. 

 

Pemanfaatan 

Gedung Rumentang Siang dipilih karena Gedung ini khusus didedikasikan untuk 

pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya di provinsi Jawa Barat. Pada 

gedung ini terdapat sebuah ruangan yang secara khusus didesain sebagai ruangan 

pertunjukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan gedung, diketahui bahwa gedung 

ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan terkait seni dan budaya. Pertunjukan tari, 

drama, teatrikal, musik, dll merupakan jenis kegiatan yang pernah ditampilkan di 

gedung ini. 

Pada ruangan pertunjukan digunakan sistem pengeras suara. Sistem pengeras 

suara ini hampir selalu digunakan pada berbagai kegiatan pertunjukan. Sistem pengeras 

ini dipasang agar suara dari panggung dapat didengar dengan lebih baik dan jelas.  

 

Permasalahan yang dibahas 

Pada saat pertunjukan, di ruang pertunjukan GK Rumentang Siang tentunya 

diharapkan pengunjung dapat mendengar suara yang berasal dari panggung dengan 

jelas. Hal ini akan mempengaruhi penilaian pengunjung terhadap pertunjukan yang 

sedang berlangsung. 

Pada survey langsung, seorang seniman bersedia memperdengarkan permainan 

biola dan seruling secara bergantian untuk penilaian akustik ruangan secara subjektif. 



Dilakukan pengambilan sampel dari beberapa titik secara acak. Untuk permainan biola 

terasa perbedaan bunyi antara bagian depan kanan dengan depan tengah. Untuk 

permainan seruling tidak terasa ada perbedaan. Disaat survey terdapat pengunjung 

(seniman-seniman lain yang sedang duduk di kursi pengunjung – lebih kurang 10 

orang). Ini merupakan salah satu permasalahan yang akan dibahas 

Permasalahan lain adalah gangguan (noise) baik yang berasal dari luar maupun 

dari dalam (pengunkung). Ketika dilakukan uji coba noise dari dalam maupun dari luar 

sangat mempengaruhi kenyamanan akustik ruang pertunjukan GK Rumentang Siang 

saat ini. Noise dari dalam pada umumnya berasal dari pengunjung, sementara noise dari 

luar berasal dari aktifitas di sekitar gedung. Karena gedung berada disebearang pasar 

kosambi, dan tidak jauh (± 20 meter) dari jalan raya maka sumber noise dari luar cukup 

mengganggu. Pada saat survey langsung penulis menemukan noise dari luar ini berupa, 

noise yang berasal dari pedagang asongan, suara dari masjid/mushola.  

 

Keterbatasan 

Karena keterbatasan alat, tidak dapat dilakukan pengambilan data yang 

representatif dan berkualitas untuk diolah. Sehingga, analisis dilakukan secara subjektif, 

didasarkan kepada pengamatan penulis, serta hasil wawancaara dengan beberapa pihak 

yang terkait dengan GK Rumentang Siang. 

Tulisan ini seharusnya dilengkapi dengan gambar, namun karena permasalahan 

teknis, gambar didalam ruangan tidak bisa diperoleh, sehingga hanya dapat 

dideskripsikan saja. 

Survey langsung yang dilakukan akan lebih sempurna jika bertepatan dengan 

suatu acara, sehingga ruangan akan dipenuhi pengunjung. Berdasarkan hasil 

wawancara, diketahui salah satu noise utama berasal dari pengunjung. Maka pada 

tulisan ini hal ini akan dibahas secara terbatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dasar Teori 

 

Untuk menentukan kelayakan dan kesesuaian fungsi suatu ruangan dipandang secara 

akustik, maka hal yang menentukan adalah kenyamanan pengguna ruangan tersebut 

secara akustik. Dalam hal ini bila ruangan tersebut difungsikan sebagai ruangan 

pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang memiliki cakupan jenis kegiatan cukup 

lebar, maka perlu diterapkan perlakuan khusus sehingga dapat memenuhi sarat-sarat 

untuk berbagai kegiatan tersebut. 

 

Untuk mendapatkan kejelasan suara, maka ada dua komponen suara yang 

mempengaruhi pendengar, di manapun posisi pendengar tersebut berada. Kedua 

komponen suara tersebut adalah komponen suara langsung dan komponen suara 

pantul. Komponen suara langsung adalah komponen suara yang sampai ke telinga 

pendengar langsung dari sumber. Besarnya energi suara yang sampai ke telinga dari 

komponen suara ini dipengaruhi oleh jarak pendengar ke sumber suara dan pengaruh 

penyerapan energi oleh udara. Komponen suara pantul merupakan komponen suara 

yang sampai ke telinga pendengar setelah suara  memantul ke sisi-sisi (dinding, lantai, 

atap) di ruangan tersebut. 

 

 

 

Waktu dengung (Reverberation Time), yaitu waktu yang diperlukan energi suara untuk 

meluruh sebesar 60 dB sejak sumber suara dimatikan. Waktu dengung menunjukan 



besarnya energi dari suara pantul. Parameter ini merupakan parameter akustik yang 

paling awal digunakan dan masih merupakan parameter yang paling populer dalam 

desain ruangan tertutup. Waktu dengung yang digunakan dalam desain misalnya T60, 

T20, T30 dan EDT (yang berbasis pada peluruhan pada 10 dB awal). Parameter terakhir 

lebih sering digunakan karena mengandung informasi yang signifikan dari medan suara 

yang diamati. Harga parameter ini akan dipengaruhi oleh fungsi ruangan, volume dan 

luas permukaan ruangan serta berbeda-beda untuk setiap posisi pendengar.  

 

 

Persamaan diatas adalah persamaan waktu dengung Sabine, dimana: 

RT = Waktu Dengung (s)   

 S   = Luas permukaan bidang-bidang pemantul  

    = Koeffisien absorbsi permukaan pemantul  

 V   = Volume total ruangan  

 

Noise atau bising adalah suara yang tidak diinginkan, efeknya adalah berupa gangguan 

atau ketidaknyamanan secara akustik. Ada dua jenis noise: 

1. Air Borne Noise: 

- Bising merambat melalui medium udara saja 

- Kebocoran akustik terjadi bila terdapat celah/lubang, yang berperilaku 

seperti sumber suara baru. 

2. Structure Borne Noise 

- Bising merambat melalui medium struktur bangunan. 

- Sering berupa vibrasi yang menyebabkan terbentukna sumber bising baru, 

akibat tumbukan/getaran pada struktur 

 

Standar Ruang Pertunjukan 

 

Ruang pertunjukan merupakan ruangan dimanfaatkan untuk mempertunjukkan suatu 

kegiatan. Tentunya ruang pertunjukan memiliki standar. Ruang pertunjukan memiliki 

cakupan yang lebar. Ruang pertunjukan dapat dimanfaatkan untuk mempertunjukan 

musik, tari, drama, dan lain-lain. 
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Pada grafik diatas terlihat bahwa waktu dengung berbeda-beda, disesuaikan dengan 

fungsi dari ruangan. Untuk ruangan pertunjukan musik orkestra, maka RT yang 

diperlukan antara 1 s.d. 1,5 detik. Sementara ruangan untuk musik organ diperlukan RT 

antara 1,9 s.d. 2,3 detik. 

 

 

Material Sebagai Karakteristik Akustik Permukaan Ruangan 

Karakteristik akustik permukaan ruangan pada umumnya dibedakan atas: 

 Bahan Penyerap Suara (Absorber) yaitu permukaan yang terbuat dari material 

yang menyerap sebagian atau sebagian besar energi suara yang datang padanya. 

Misalnya glasswool, mineral wool, foam. Bisa berwujud sebagai material yang 

berdiri sendiri atau digabungkan menjadi sistem absorber (fabric covered 

absorber, panel absorber, grid absorber, resonator absorber, perforated panel 

absorber, acoustic tiles, dsb). 

 Bahan Pemantul Suara (reflektor) yaitu permukaan yang terbuat dari material 

yang bersifat memantulkan sebagian besar energi suara yang datang kepadanya. 

Pantulan yang dihasilkan bersifat spekular (mengikuti kaidah Snelius: sudut 

datang = sudut pantul). Contoh bahan ini misalnya keramik, marmer, logam, 

aluminium, gypsum board, beton, dsb. 



 Bahan pendifuse/penyebar suara (Diffusor) yaitu permukaan yang dibuat tidak 

merata secara akustik yang menyebarkan energi suara yang datang kepadanya. 

Misalnya QRD diffuser, BAD panel, diffsorber dsb 

 

Data Ruangan dan pembahasan 

Ruangan: 

Ruang Pertunjukan Gedung Kesenian dan Kebudayaan Rumentang Siang, Kosambi – 

Bandung 

- Luas: 300 meter persegi 

- Daya tampung: 372 orang 

- Jenis kegiatan pertunjukan: tari, musik (recital gitar, piano, dll) teater, 

drama. 

Denah Ruangan: 

 

 

 



 

 

Denah diatas adalah potongan denah bagian ruang pertunjukan saja. Data ruangan ini 

diperoleh berdasarakan wawancara dengan kepala Bagian Pelayanan Umum GK 

Rumentang Siang. 

 

Ceiling pada bagian panggung saat ini hanya berupa asbes saja, ini merupakan salah 

satu penyebab noise dari luar dengan mudah dapat masuk kedalam ruangan. Pada 

bagian tepi panggung terdapat kain-kain tebal dan keras berwarna hitam yang berjejer, 
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yang disamping untuk maksud pencahayaan juga dimaksudkan untuk menghasilkan 

efek pantulan gelombang suara kearah penonton. 

 

Pada bagian tempat penonton, pada bagian ceiling telah didesain dengan model 

berjenjeng-jenjang, dengan tujuan menghasilkan efek gelombang pantulan suara 

kearah penonton. 

 

Bagian dinding kanan dan kiri juga telah didesain sedemikian rupa sebagaimana bagian 

ceiling bagian penonton, dengan tujuan menghasilkan suara yang difus didalam 

ruangan. 

 

Bagian-bagian dinding ceiling yang disebutkan diatas berupa tripleks yang dilapis 

dengan glaswool. 

 

Diadalam ruangan sama sekali tidak terdapat pengkondisi udara dan ventilasi, hanya 

ventilasi, dari ruangan proyektor (balkon). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengguna gedung, diketahui bahwa 

noise dari pengunjung akan sangat kentara ketika pengunjung didalam ruangan penuh. 

Hal ini yang menyebabkan masih diperlukannya bantuan pengeras suara. Idealnya jika 

ruangan digunakan untuk pertunjukan drama/teater/musik akustik, maka pemain tidak 

menginginkan penggunaan pengeras suara. 

 

Saran 

 

Ruang pertunjukan ini memiliki RT yang rendah, sehingga uji coba langsung 

mendengarkan ucapan dari panggung menghasilkan kesimpulan bahwa suara yang 

didengar di beberapa titik cukup jelas. Diperkirakan hal ini yang menyebabkan noise 

yang berasal dari pengunjung yang seharusnya teredam, menjadi komponen yang 

dapat menganggu disaat pertunjukan. Hal ini menuntut disediakannya pengeras suara, 

sehingga suara pertunjukan akan mendominasi noise dari pengunjung. Bahan kursi 

yang ada sekarang dalam kondisi yang sudah tidak baik karena sudah berumur. Maka 

kesempatan penggantian dapat dimanfaatkan dengan bahan yang dapat menyerap 

noise dari pengunjung ini. 



Bagian ceiling panggung sebaiknya dibuat berjenjang dari bahan yang dapat 

memantulkan suara dari panggung kearah penonton. Pantulan ini akan membantu 

amplifikasi suara dari panggung. 

Perlu diperhatikan pengkondisian udara. Disamping untuk kenyamanan termal, kondisi 

termal udara dalam ruangan akan mempengaruhi proses akustik didalam ruangan. 

 

Kesimpulan 

Selama ini usaha-usaha menyamankan akustik ruangan hanya berupa setingan pengeras 

suara. Bagian-bagian ruangan seperti; dinding, atap yang sudah lapuk tidak diganti. Hal 

ini menyebabkan penunurunan kualitas akustik ruangan.  

 

Kenyamanan termal yang disamping mempengaruhi akustik ruangan, juga akan 

mempengaruhi kenyamanan akustik penonton secara psikologis. 

 

Jika disimpulkan maka ruangan ini sudah kurang nyaman secara akustik. 
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