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BAB I 
LATAR BELAKANG 

Gedung Aula Barat ITB didirikan pada tahun 1918 semasa pemerintahan Belanda 

dan diresmikan pada tahun 1920 oleh Karel Albert Rudolf Bosscha. Aula Barat ITB 

merupakan karya seorang arsitek Belanda yang bernama Henri Macline Pont. Dilihat dari 

bentuknya, gedung ini merupakan perpaduan gaya eropa dengan budaya lokal yang dikenal 

dengan istilah arsitektur indo-eropa. 

Gedung Aula Barat ITB menurut fungsinya  digunakan untuk menyelenggarakan 

acara-acara besar yang melibatkan banyak mahasiswa ITB. Sehingga banyak parameter-

parameter yang harus diperhatikan untuk kenyamanan peserta diantaranya adalah kondisi 

pencahayaan, kondisi termal dan kondisi akustik. 

Dilihat dari sistem penataan suaranya (akustik), gedung Aula Barat ITB yang 

berfungsi sebagai gedung serbaguna memerlukan kondisi akustik yang baik untuk jenis 

acara yang akan digelar. Untuk menentukan kondisi akustik yang baik pada ruangan Aula 

Barat ITB, perlu dikategorikan terlebih dahulu jenis acara yang biasa digelar. Secara garis 

besar jenis acara yang biasa digelar di Aula Barat ITB ada 2 macam, yaitu acara pertunjukkan 

dan seminar. Masing-masing mempunyai kebutuhan akustik yang berbeda satu sama lain. 

Kebutuhan akustik pada acara pertunjukkan lebih ditekankan pada kejernihan suara untuk 

mendengarkan musik dan kesan ruang yang memberikan pola rangsangan pada penonton 

untuk menginterpretasikan nada. Sedangkan kebutuhan akustik acara seminar lebih 

ditekankan pada kejelasan suara percakapan untuk mendapatkan interpretasi vokal yang 

baik. 

Kenyamanan akustik mutlak diperlukan agar penonton atau pendengar seminar 

dapat menikmati acara yang berlangsung di Aula Barat ITB. Beberapa parameter yang 

menentukan kenyamanan akustik diantaranya kejernihan suara (clarity), kejelasan suara 

(definition), reverberation time (waktu dengung), intimacy, dirrect arrival, dan pemerataan 

suara (diffusion). Untuk mendapatkan kenyamanan akustik tersebut, maka ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan diantaranya bentuk geometri ruangannya dan bahan-bahan 

penyusun ruangan tersebut, seperti dinding, lantai, dan atap langit ruangan. 



Melalui pembahasan laporan berikut, akan diamati dan dinilai kondisi akustik Aula 

Barat ITB untuk kemudian dibandingkan dengan acuan standar, sebagai ruangan yang 

digunakan untuk keperluan pementasan musik atau seminar sesuai melalui pengamatan 

dan pengalaman penulis ketika menggunakan Aula Barat ITB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
TOPIK PERMASALAHAN 

Kondisi akustik suatu ruangan ditentukan oleh parameter-parameter yang telah 

dibahas sebelumnya. Topik yang menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini adalah 

kondisi akustik Aula Barat ITB sebagai ruangan yang digunakan untuk menggelar seminar 

dan ruang konferensi. 

Suatu ruangan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan seminar 

mempunyai acuan standar akustik tertentu. Setiap ruangan seminar yang dikategorikan 

dengan kondisi akustik yang baik harus minimal memiliki kondisi yang sesuai dengan acuan 

standar tersebut. 

Penentuan kinerja ruangan akan disesuaikan dengan standar dari kriteria yang 

harus dipenuhi sebuah ruangan. Dalam hal ini akan dibandingkan hasil pengukuran terhadap 

Aula Barat ITB dengan standar untuk ruangan pementasan musik dan ruang konferensi. 

Metode pengukuran parameter akustik  yang digunakan adalah dengan 

menggunakan sumber suara (suara penulis) yang diletakkan di lokasi bagian barat Aula Barat 

ITB. Hal ini dikarenakan pada umumnya pembicara seminar seringkali berada di bagian barat 

ruangan Aula Barat ITB. 

Digunakan dua kondisi yang berbeda dalam pengukuran ini yaitu kondisi tanpa 

pendengar dan kondisi dengan banyak pendengar. Pengukuran parameter akustik dengan 

kondisi tanpa pendengar dilakukan ketika ruang Aula Barat ITB dalam keadaan sepi. 

Sedangkan pengukuran parameter akustik dengan kondisi banyak pendengar dilakukan 

ketika penulis menghadiri salah satu seminar di Aula Barat ITB.  

 

 

 

 

 



BAB III 
JUDGEMENT 

Aspek-aspek yang dinilai : 

a. Reverberation time (liveness) 

Pada pengukuran reverberation time di setiap area dengar untuk ruang Aula Barat 

ITB kosong tanpa pendengar mempunyai waktu dengung antara 1-2 detik. Penulis 

menggunakan metode tepuk tangan yang pelan untuk frekuensi rendah dan tepuk tangan 

yang nyaring untuk frekuensi tinggi. Pada frekuensi rendah didapatkan waktu dengungnya 

sekitar  1 detik dan frekuensi tinggi didapatkan waktu dengungnya sekitar 2 detik.  

Pada pengukuran reverberation time di setiap area dengar untuk ruang Aula Barat 

dengan banyak pendengar mempunyai waktu dengung yang sama yaitu antara 1-2 detik. 

Dalam hal ini penulis hanya menggunakan penilaian secara kualitatif yaitu dengan 

mendengar suara pembicara seminar dan memperkirakan  waktu dengungnya. 

b. Intimacy 

Dalam penentuan nilai intimacy, untuk ruang Aula Barat ITB kosong tanpa 

pendengar dengan sumber suara berada di sebelah barat ruangan. Sumber suara dalam hal 

ini adalah suara penulis yang mengucapkan beberapa kalimat yang didengar sendiri oleh 

penulis. Penulis menilai waktu tunda antara suara langsung dengan suara pantul pertama 

yang didengar oleh penulis sangatlah kecil sehingga makin intim medan suara yang didengar 

penulis atau dengan kata lain intimacy –nya semakin baik. 

Demikian pula dengan ruang Aula Barat ITB dengan banyak pendengar dengan 

sumber suara berada di sebelah barat ruangan, waktu tunda suara langsung dari pembicara 

seminar dengan suara pantul pertama yang didengar oleh penulis juga sangat kecil sehingga 

makin intim medan suara yang didengar penulis atau dengan kata lain intimacy –nya 

semakin baik. 

c. Clarity (kejernihan suara) 

Dalam mengukur parameter clarity, penulis menggunakan suaranya untuk 

menandakan jenis frekuensi yang akan dipakai. Suara berat penulis menandakan frekuensi 

rendah dan suara nyaring penulis menandakan frekuensi tinggi. Pada kondisi Aula Barat ITB 

kosong tanpa pendengar, tingkat kejernihan suara (clarity) untuk frekuensi rendah dapat 



dikatakan baik namun tingkat kejernihan suara (clarity) untuk frekuensi tinggi sedikit 

berkurang dibanding dengan tingkat clarity pada frekuensi rendah.  

Untuk kondisi Aula Barat dengan banyak pendengar tingkat kejernihan suara 

(clarity) untuk frekuensi rendah juga cukup baik namun untuk frekuensi tingkat tinggi 

tingkat kejernihan suaranya (clarity) sedikit berkurang dibanding sebelumnya. 

d. Definition (kejelasan suara) 

Pada kondisi Aula Barat ITB kosong tanpa pendengar maupun untuk kondisi Aula 

Barat ITB dengan banyak pendengar, untuk frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi 

didapatkan definition atau tingkat kejelasan suara yang baik dan layak. Untuk kondisi Aula 

Barat ITB kosong tanpa pendengar, penulis mengucapkan beberapa kata (sumber suara) 

yang kemudian didengar sendiri oleh penulis. Kejelasan kata yang didengar oleh penulis 

menunjukkan bahwa nilai definition di ruangan Aula Barat ITB cukup baik. 

Sedangkan untuk kondisi Aula Barat ITB dengan banyak pendengar, penulis menilai 

suara pembicara pada seminar yang diikuti dapat didengar dengan jelas. Hal ini 

menunjukkan  bahwa untuk kedua kondisi tersebut, nilai kejelasan (definition) di ruangan 

Aula Barat ITB dalam keadaan baik. 

e. Direct Arrival 

Pada ruangan Aula Barat ITB, faktor direct arrivals ini dapat dikatakan dalam kondisi 

yang buruk, hal ini diketahui ketika penulis menghadiri acara seminar yang diadakan di Aula 

Barat ITB. Suara yang didengar oleh pendengar seminar yang berada di bagian belakang 

tidak sejelas dengan suara yang didengar oleh pendengar seminar yang berada di bagian 

depan. Suara dari pembicara seminar terhalang oleh berbagai benda seperti kursi ataupun 

pendengar di bagian depan sehingga suara yang sampai di bagian belakang akan banyak 

berkurang. 

f. Diffusi (blend)  

Untuk kondisi  Aula Barat ITB dengan kosong tanpa pendengar, dengan sumber 

suara berada di bagian barat ruangan dalam hal ini adalah suara penulis, penulis 

menempatkan beberapa orang di beberapa lokasi sehingga diketahui tingkat kejelasan suara 

penulis yang didengar oleh masing-masing orang tersebut. Dari percobaan tersebut 

diketahui bahwa suara yang dihasilkan tidak tersebar merata atau terdifusi dengan baik.  

Karena untuk beberapa lokasi suara penulis masih terdengar dengan jelas namun di 

beberapa lokasi yang lain tidak begitu terdengar dengan jelas. 



Pada kondisi Aula Barat ITB dengan banyak penonton, dengan sumber suara berada 

di sebelah barat ruangan, suara yang dihasilkan tidak tersebar merata atau terdifusi dengan 

baik. Hal ini diketahui penulis ketika berpindah tempat duduk dari satu posisi ke posisi 

ketika seminar berlangsung, suara yang terdengar berbeda tingkat kejelasannya untuk 

banyak tempat di ruangan tersebut. 

g. Warmth 

Apabila waktu dengung ruangan pada frekuensi-frekuensi rendah lebih besar 

daripada frekuensi mid-high, maka ruangan akan lebih terasa hangat (warmth). 

 (Akustik Ruang Percakapan, Joko Sarwono). 

Untuk kondisi Aula Barat ITB tanpa pendengar didapatkan waktu dengung pada 

frekuensi rendah lebih kecil daripada waktu dengung pada frekuensi tinggi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ruangan Aula  Barat ITB tanpa pendengar tidak dalam kondisi warmth. 

Sedangkan untuk kondisi Aula Barat ITB dengan banyak pendengar didapatkan hasil 

yang relatif sama yaitu waktu dengung pada frekuensi rendah lebih kecil daripada waktu 

dengung pada frekuensi tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruangan Aula  Barat ITB 

dengan banyak pendengar juga tidak dalam kondisi warmth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 
ANALISIS 

  

 

a. Reverberation time 

Reverberation time Aula Barat ITB untuk frekuensi rendah sudah memenuhi 

standar untuk kondisi ruangan yang digunakan untuk acara seminar atau konferensi. 

Standar reverberation time untuk acara seminar atau konferensi berkisar antara 0,7-1 detik. 

Untuk frekuensi tinggi reverberation time Aula Barat ITB adalah sekitar 2 detik, 

untuk menguranginya dapat dilakukan dengan pemasangan diffusor di dalam ruangan 

sehingga waktu dengungnya dapat lebih pendek. 

Semakin tinggi reverberation time dari suatu ruangan, maka ruangan tersebut akan 

semakin live. Ruangan yang live lebih cocok jika digunakan untuk konser musik, sedangkan 

untuk acara seminar atau konferensi kurang cocok. 

b. Intimacy  

Parameter intimacy ruangan Aula Barat ITB dalam kondisi yang baik karena beda 

waktu tunda  antara suara langsung dengan suara pantul pertama sangatlah kecil. Sesuai 

standar akustik yang ada untuk kondisi ruangan yang digunakan untuk acara seminar atau 

konferensi besar waktu tunda yang disarankan 15-35 ms. Meskipun dalam pengamatan ini, 

penulis hanya menggunakan penilaian secara subyektif dan alat yang digunakan adalah 

adalah stopwatch dalam ukuran sekon.  



Semakin kecil waktu tunda, maka medan suara di ruangan tersebut akan terasa 

semakin intim sehingga suara dari pembicara seminar dapat didengar oleh pendengar tanpa 

terganggu oleh gema atau gaung. 

c. Clarity 

Kejernihan suara (clarity) ruangan Aula Barat ITB dalam keadaan yang baik. 

Meskipun parameter ini lebih dibutuhkan oleh ruangan yang dipakai untuk konser musik.    

d. Definition 

Tingkat kejelasan suara (definition) ruangan Aula Barat ITB dalam kondisi baik dan 

layak untuk ruangan yang dipakai untuk seminar atau konferensi. Ruangan yang dipakai 

untuk seminar atau konferensi membutuhkan tingkat kejelasan suara yang baik sehingga 

pendengar dapat mendengar suara pembicara seminar dengan jelas. 

Untuk meningkatkan tingkat kejelasan suaranya dapat dilakukan dengan cara 

memasang diffusor di daerah di dalam ruangan Aula Barat ITB, diffusor ini berguna untuk 

meredam gaung atau gema akibat suara pantul dari sumber suara (pembicara seminar) 

sehingga suara yang terdengar oleh pendengar seminar akan lebih jelas. 

e. Direct Arrival 

Untuk kondisi ruangan yang digunakan untuk acara seminar atau konferensi, Aula 

Barat ITB mempunyai direct arrival yang buruk dikarenakan banyaknya penghalang berupa 

kursi maupun pendengar yang berada di depan sehingga suara dari pembicara seminar akan 

terhalang oleh kursi ataupun pendengar. Selain itu, bentuk lantainya yang datar membuat 

pendengar yang berada di bagian belakang akan langsung terhalangi oleh pendengar di 

bagian depan sehingga suara yang keluar dari pembicara seminar tidak dapat langsung 

diterima. 

Untuk memperbaiki direct arrival tersebut, hendaknya ruangan Aula Barat ITB 

dibuat tidak mendatar (bertingkat), agar suara pembicara seminar dapat langsung diterima 

oleh pendengar yang berada di belakang. Selain itu dapat dilakukan dengan cara 

mengurangi penghalang di sekeliling ruangan agar suara pembicara seminar dapat langsung 

diterima oleh pendengar. 

 



f. Diffusion 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa distribusi suara yang terjadi dengan sumber 

suara di bagian barat ruangan Aula Barat ITB tidak merata dengan baik atau dengan kata lain 

parameter diffusion ruangan tersebut dalam kondisi buruk, sehingga kurang layak 

digunakan untuk kondisi ruangan yang digunakan untuk acara seminar atau konferensi. Hal 

ini dikarenakan ruangan Aula Barat ITB yang berbentuk kotak sehingga suara tidak dapat 

terdistribusi dengan baik.  

Ruangan yang dipakai untuk seminar atau ruang konferensi membutuhkan nilai 

difusi yang baik supaya suara dari pembicara seminar dapat terdistribusi atau tersebar 

merata sehingga pendengar seminar dapat mendengar suara pembicara seminar dengan 

jelas meskipun dalam kondisi jauh dari pembicara seminar. 

Untuk meningkatkan nilai difusinya dapat dilakukan dengan cara memasang 

loadspeaker di pojok-pojok ruangan sehingga diharapkan suara dari pembicara seminar 

yang berada di depan acara seminar dapat diperkuat oleh loadspeaker tersebut sehingga 

diharapkan suaranya dapat terdistribusi secara merata. 

g. Warmth 

Dari pengamatan didapat ruangan Aula Barat ITB bersifat tidak warmth. Hal ini 

sesuai untuk kondisi ruangan yang digunakan untuk acara seminar atau konferensi, 

dikarenakan di dalam ruangan yang bersifat tidak warmth suara yang keluar dari pembicara 

seminar akan terdengar lebih jelas oleh pendengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 
KESIMPULAN 

            Kesimpulan 

Dari hasil analisis akustik ruangan Aula Barat ITB diketahui beberapa parameter akustik yang 

telah layak untuk kondisi ruangan yang digunakan untuk seminar atau konferensi adalah 

reverberation time, intimacy, warmth, clarity dan definiton. Sedangkan beberapa parameter 

akustik yang belum layak untuk kondisi ruangan yang digunakan untuk seminar atau 

konferensi adalah direct arrival dan diffusion. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruangan 

Aula Barat ITB sebagian besar telah memenuhi persyaratan untuk kondisi akustik ruangan 

yang digunakan untuk seminar atau konferensi. 
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