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Latar Belakang 

 Berdasarkan materi ajar yang diperoleh dari Institute of Sound and Vibration Research 

(ISVR) oleh Prof Victor F Humphrey, kinerja ruangan dipengaruhi kriteria sebagai berikut; Direct 

Arrival, Reverberation Time, Warmth, Intimacy, dan Diffusion. Penilaian yang baik terhadap 

kriteria – kriteria di atas menunjukkan ruangan yang digunakan bekerja dengan baik sesuai 

peruntukannya. Selain itu, kriteria akustik ruangan lain yang kurang lebih sama yang juga dapat 

digunakan untuk saling melengkapi,  seperti yang tertera pada tulisan yang dibuat oleh Ir. R. 

Sugeng Joko Sarwono, MT., Ph.D adalah Liveness, Texture, Intimacy, Fullness vs Clarity, Warmth 

vs Brilliance, Texture, Blend dan Ensemble. 

 Seperti yang telah diketahui aula barat Institut Teknologi Bandung (ITB) sering 

digunakan untuk keperluan pementasan musik atau seminar. Untuk kedua kegiatan ini 

diharapkan ruangan memiliki kinerja akustik yang baik sesuai dengan kriteria – kriteria yang 

telah disebutkan sebelumnya. 

 Melalui  pembahasan berikut, akan diamati kesesuaian kinerja aula barat ITB dengan 

acuan standar, sebagai  suatu ruang yang digunakan untuk keperluan pementasan musik atau 

seminar sesuai penilaian subjektif terkait kriteria – kriteria diatas melalui pengamatan dan 

pengalaman ketika menggunakan aula barat ITB baik ketika diadakan seminar maupun 

pementasan musik, yang dalam hal ini secara spesifik adalah konser paduan suara mahasiswa 

ITB. 

Topik Permasalahan 

 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya kinerja suatu ruangan dapat dilihat melalui 

kriteria -  kriteria seperti diatas, yang menjadi perhatian khusus adalah kinerja aula barat ITB 

sebagai ruangan yang sering digunakan untuk menggelar pentas musik atau seminar. 

 Kriteria yang dimaksud adalah Direct ArrivaI atau yang kurang lebih sama dengan 

sumber lain yang menyebutnya sebagai kriteria Fullness vs Clarity, Reverberation Time yang 

pada dari sumber lain dikatakan akan mempengaruhi kriteria Liveness dari ruangan tersebut, 

Warmth yang pada tulisan lain dikatakan sebagai kriteria Warmth vs Brilliance, intimacy, 

Texture,  dan Diffusion yang artiannya mendekati yang dimaksudkan sebagai kriteria Blend dan 

Ensemble pada sumber lain. Penilaian secara subjektif terhadap kriteria – kriteria diatas 

berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman ketika menggunakan aula barat ITB ini lah yang 

selanjutnya akan digunakan untuk menentukan kinerja aula barat ITB. 

http://www.tf.itb.ac.id/staf-akademik/curicullum-vitae?tab=liat&id=19
http://www.tf.itb.ac.id/staf-akademik/curicullum-vitae?tab=liat&id=19
http://www.tf.itb.ac.id/staf-akademik/curicullum-vitae?tab=liat&id=19
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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. 

Judgement  

 Direct Arrival 
Direct arrival menunjukan seberapa bagus atau jernih suara langsung dapat diterima 

oleh pendengar. Yang dimaksud suara langsung adalah suara yang diterima pendengar tanpa 

terlebih dahulu dipantulkan karena pemantulan suara menyebabkan suara yang terdengar 

menjadi kurang jelas. 

 Dari pengalaman ketika diadakan seminar, untuk kriteria Direct ArrivaI, aula barat ITB 

dirasakan kurang. Pendengar yang berada di bagian belakang tidak dapat mendengar langsung 

secara jelas sumber suara yang berada didepan. Atau dengan kata lain Clarity pada aula barat 

ITB dirasakan tidak begitu baik karena kejelasan informasi yang dibawa suara sedikit tergangu. 

Sehingga diperlukan alat bantu seperti loudspeaker agar pendengar dibagian belakang dapat 

mendengar dengan jelas yang dikatakan pembicara. Keadaan yang sama juga terjadi ketika 

digelar konser paduan suara mahasiswa ITB di aula barat ITB. Pendengar dibagian belakang 

tidak dapat mendengar dengan jelas karena memang tidak digunakan loudspeaker pada 

pementasan tersebut. 

 Reverberation Time 

Reverberation Time yang diperoleh dari pengukuran adalah sekitar 1 detik hingga  2 

detik. Dari nilai yang diperoleh pada pengukuran dirasakan tidak ada masalah untuk kriteria ini. 

Dengan Reverberation Time yang cukup panjang, ketika digunakan untuk konser paduan suara 

mahasiswa ITB, ruangan terasa lebih “hidup”. 

 Warmth 
Warmth adalah suatu kriteria dimana secara subjektif pendengar akan merasakan suara 

yang terdengar terasa hangat. Secara objektif hal ini disebabkan waktu dengung yang berbeda 

– beda untuk tiap frekuensi. Dikatakan hangat apabila pada frekuensi rendah waktu dengung 

untuk suara tersebut lebih lama dari waktu dengung untuk frekuensi mid –high-nya. Sedangkan 

jika waktu dengungnya lebih lama pada frekuensi mid – high, suara akan terdengar lebih jelas 

(clear). 

Warmth, untuk kriteria ini seperti juga pada kriteria lainnya, tidak dilakukan pengukuran 

secara mendetail, namun dari apa yang dialami pada saat digelar konser paduan suara 

mahasiswa ITB di aula barat ITB, dirasakan adanya suara yang balance untuk treble dan 

bassnya, meskipun dalam pengukuran didapati waktu dengung untuk frekuensi mid – high lebih 
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tinggi dari waktu dengung untuk frekuensi rendahnya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya 

aula barat ITB lebih cocok digunakan sebagai ruang konferensi. Namun tetap dapat dikatakan 

sesuai penilaian subjektif, ruangan aula barat ITB memiliki tingkat kehangatan yang cukup baik. 

 Intimacy 

Intimacy menunjukan seberapa intim atau dekat suara yang kita dengar saat berada 

dalam ruangan. Secara objektif perasaan dekat ini dapat diketahui dengan mengukur berapa 

lama waktu yang dibutuhkan gelombang suara yang dihasilkan oleh sumber suara untuk 

mencapai tempat pendengar, semakin lama waktu terima. maka akan semakin terasa jauh 

keberadaan si pembicara. Sedangkan untuk Intimacy secara subjektif dapat diartikan sebagai 

perasaan dimana ketika dilakukan sebuah pentas musik atau seminar kita menjadi bagian 

dalam kegiatan tersebut, dimana kita merasa terlibat dan bukan berada di lingkungan yang 

berbeda dimana kita hanya menyaksikan pementasan atau seminar tersebut dari jauh.  

Hal itulah yang terjadi pada saat digelar konser paduan suara mahasiswa ITB di aula 

barat ITB. Pendengar dibagian belakang tidak merasakan keintiman ketika acara digelar. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk kriteria Intimacy aula barat ITB dapat dikatakan kurang baik. 

 Texture 
Texture adalah suatu kriteria yang menunjukan jumlah pantulan suara di detik pertama 

gelombang suara tersebut dibunyikan. Jika terdapat 5 pantulan pada detik pertama, maka 

texture ruangan tersebut dapat dikatakan baik. 

 Pada saat dilakukan pengukran terhadap aula barat ITB, pantulan pada detik pertama 

diperkirakan hanya terjadi 2-3 kali saja, sehingga texture pada ruangan ini dapat dikatakan 

kurang baik. 

 Diffusion 
Diffusion adalah suatu kriteria yang menunjukan seberapa merata suara yang diterima 

oleh pendengar di beberapa titik. Jika pada satu titik si pendengar mendengar suara dengan 

jelas, namun pada titik lain, suara tersebut terdengar tidak jelas, maka dapat dikatakan kriteria 

difusi pada ruangan tersebut kurang begitu baik. 

Diffusion dalam pembahasan ini artiannya didekati menggunakan artian kriteria lain 

yaitu kriteria Blend dan Ensemble yang menunjukan apakah semua sumber bunyi bercampur 

dengan baik dan didengar sama di semua titik. Saat digelar konser paduan suara mahasiswa ITB 

di aula barat ITB dirasakan tidak ada sumber suara yang lebih menonjol, baik vokal maupun alat 

musik berupa piano. Dari apa yang dirasakan, sepertinya kedua unsur tersebut dapat berbaur 

dan di titik yang berbeda suara yang dirasakan hampir sama, sehingga untuk kriteria Diffusion, 

aula barat ITB dapat dikatakan cukup baik. 
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Analisis 

 Analisis yang dilakukan merupakan analisis subjektif dengan mengacu pada beberapa 

sumber. 

 Direct Arrival 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya untuk kriteria Direct ArrivaI, aula barat ITB 

dirasakan kurang. Hal ini mungkin disebabkan aula barat ITB yang panjang,  sehingga jarak 

antara panggung dengan pendengar yang duduk dibagian belakang menjadi cujup jauh. Selain 

itu, penyusunan kursi seperti yang terlihat pada gambar berikut juga akan mempengaruhi 

kriteria Direct ArrivalI. 

 Dari gambar terlihat jarak dari panggung yang biasanya 

diletakan dibagian depan sampai ke kursi paling belakang 

cukup besar. Dari pengukuran diperoleh jarak dari bagian 

depan sampai ke bagian paling belakang sebesar 38,7 meter. 

Jarak yang cukup besar membuat penggunaan alat bantu 

berupa loudspeaker sangat diperlukan untuk keperluan 

seminar. 

Penyusunan kursi untuk kegiatan yang dilakukan di aula 

barat ITB kurang lebih sama dengan yang ada dalam gambar 

disamping. Seperti yang terlihat kursi disusun dengan 

ketinggian yang sama. Hal ini menyebabkan pendengar 

dibagian depan menjadi penghalang bagi pendengar yang 

duduk di bagian belakang.  

Sesuai pengalaman, ketika aula barat ITB digunakan 

untuk seminar, bagian yang digunakan hanya bagian tengah 

saja. Denah sederhananya terlihat seperti pada gambar 

disamping. Pembatas yang digunakan untuk kedua ruang 

lainnya adalah tirai bersifat absorptive yang menyebabkan 

minimnya pantulan suara dari samping. Hal ini juga yang 

menyebabkan diperlukannya sound reinforcement system 

atau alat bantu berupa loudspeaker untuk memperbaiki 

kinerja ruangan. 

Gambar 1 posisi penataan kursi 
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Penggunaan sound reinforcement system atau alat bantu menunjukan untuk kriteria 

Direct Arrival, aula barat ITB cukup buruk. Suara yang berasal dari depan tidak dapat diterima 

secara langsung dengan baik oleh pendengar dibelakang tanpa alat bantu. 

Hal ini dapat ditanggulangi dengan memperpendek jarak terjauh untuk pendengar 

karena tidak memungkinkan untuk menyusun kursi dengan ketinggian berbeda seperti pada 

ruang teater dimana bagian belakang lebih tinggi dari bagian depannya. 

 Reverberation Time 

Reverberation Time atau waktu dengung standar untuk keperluan pementasan musik 

atau seminar dapat dilihat pada tabel dibawah.  

 
 Dari hasil pengukuran diperoleh waktu dengung untuk aula barat berkisar antara 1 

hingga 2 detik. Berdasarkan tabel diatas, untuk pementasan musik yang dilakukan dalam aula 

barat ITB, dalam hal ini adalah konser paduan suara mahasiswa ITB, waktu dengungnya 

termasuk cukup baik. Sedangkan ketika digunakan untuk seminar, penilaian untuk kriteria ini 

juga cukup baik. 

 Warmth 
Dari hasil pengukuran untuk frekuensi rendah waktu dengungnya berkisar pada nilai 1 

detik. Sedangkan untuk frekuensi mid – high waktu dengungnya berkisar pada nilai 2 detik. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya seharusnya jika waktu dengung pada frekuensi mid – high 

lebih tinggi, maka suara akan terdengar lebih jelas namun kurang hangat. Namun dari apa yang 

dirasakan, untuk kriteria kehangatan, aula barat ITB dirasakan memiliki tingkat kehangatan 

yang cukup baik. 

Saat konser paduan suara mahasiswa ITB digelar, perpaduan suara berfrekuensi tinggi 

dan berfrekuensi rendah dianggap cukup balance. Tidak terasa suara berfrekuensi tinggi lebih 

lama berdengung atau frekuensi rendah lebih cepat hilang. Berdasarkan hal tersebut, dikatakan 

secara subjektif ruangan ini memiliki tingkat kriteria Warmth yang cukup baik meskipun data 
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yang diperoleh melalui pengukuran menunjukan bahwa aula barat ITB lebih cocok digunakan 

untuk keperluan seminar (speech). 

 Intimacy 
Intimacy pada aula barat ITB dirasakan kurang mengingat ruangan yang cukup besar 

sehingga suara yang dirasakan terdengar jauh karena pengaruh adanya delay pada waktu 
dengar untuk pendegar dibagian belakang. 

Secara subjektif suara yang didengar terasa jauh sehingga pendengar dibagian belakang 
merasa konser dilakukan dilingkungan yang berbeda. Jarak yang cukup jauh antara panggung 
dan pendengar dibagian belakang ditengarai sebagai penyebab munculnya delay untuk waktu 
dengar bagi pendengar yang duduk dibagian belakang. Sehingga Intimacy untuk ruangan ini 
dirasakan kurang. 

Hal ini dapat ditanggulangi dengan memperpendek jarak terjauh pendengar paling 
belakang. Dengan memperpendek jarak diharapkan tidak ada delay untuk pendengar dibagian 
paling belakang 

 

 Texture 
Tidak seperti pada gambar disamping, biasanya 

ketika diadakan seminar bagian sisi tertutup dengan 

tirai. Hal itu menyebabkan berkurangnya pantulan suara 

dari sisi kiri dan kanan ruangan. 

Suara lebih banyak terserap oleh tirai yang 

bersifat absorptive. Selain itu tiang – tiang kayu seperti 

yang terlihat pada gambar lebih berperan sebagai 

difussor sehingga pantulan yang didengar hanya 

didapati sejumlah 2 – 3 kali saja. 

Pantulan yang terdengar mungkin lebih banyak  

berasal dari pantulan yang dihasilkan oleh langit – langit. 

Untuk mendapatkan jumlah pantulan yang 

sesuai, sebaiknya digunakan reflektor pada bagian sisi 

kanan dan kiri menggantikan tirai. 

 

 

 

Gambar 3 sisi samping kiri aula barat ITB 

Gambar 4 sisi samping kanan aula barat ITB 
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 Diffusion 

 Diffusion dikatakan cukup baik karena ketika mendengarkan konser paduan suara 

mahasiswa ITB di beberapa titik suara yang berbeda, suara yang terdengar relatif sama. Selain 

itu, dalam pembahasan ini artian kriteria diffusion didekati menggunakan pengertian kriteria 

Blend dan Ensemble. Ketika pementasan dilakukan, tidak ada suara baik vokal maupun alat 

musik berupa piano yang lebih menonjol sehingga kedua sumber suara terasa lebih berbaur 

namun tetap dapat dipisahkan antara vokal dan piano.  

 

Kesimpulan 

 

 Dari penjabaran dan analisis diatas, untuk kriteria Reverberation Time, Liveness, 

Warmth, dan Diffusion aula barat ITB dikatakan cukup memenuhi untuk dapat menggelar 

sebuah pementasan musik atau seminar. Namun untuk kriteria lainnya yaitu Reverberation 

Time, Intimacy,dan Texture, dirasakan masih kurang maka dari itu  diperlukan perlakuan khusus 

untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 

 Secara keseluruhan sesuai penilaian subjektif, aula barat ITB masih dapat dikatakan 

layak untuk menyelenggarakan pentas musik atau seminar dengan tingkat kinerja yang dapat 

dikategorikan cukup. 
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