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LATAR BELAKANG 

Kondisi akustik ruangan yang baik sesuai fungsi ruangan diperlukan agar penggunaan 
ruangan tersebut dapat optimal. Ruangan berukuran besar sebagian besar digunakan untuk 
speech atau konser yang lebih menekankan pada unsur akustiknya. Untuk mendapatkan 
kondisi akustik yang nyaman diperlukan berbagai usaha yang dapat mengkondisikan akustik 
ruangan tersebut sesuai karakteristik ruangan yang diinginkan. Usaha – usaha tersebut di 
antaranya adalah penambahan beberapa elemen pengkondisi ruangan maupun 
pengoptimalan rancangan geometri ruangan.  

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengkondisikan akustik ruangan adalah 
dengan mengkondisikan material penyusun ruangan tersebut serta pengoptimalan 
rancangan geometri ruangan tersebut terlebih dahulu. Bila masih belum terkondisikan, 
maka ruangan tersebut perlu ditambahkan perangkat pengkondisi ruangan.  

 

TOPIK PERMASALAHAN 

Ruang kuliah yang berukuran besar rata – rata memiliki kondisi akustik ruangan yang 
kurang baik bila sumber suara (dalam hal ini pengajar) adalah suara langsung. Material 
penyusun dinding ruangan biasanya hanyalah dinding beton biasa yang memiliki koefisien 
absorpsi yang cukup rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan distribusi suara yang tidak 
merata serta dapat menyebabkan kegiatan perkuliahan menjadi kurang efektif.  

Dengan sedikit perubahan pada bentuk ruangan serta penambahan beberapa 
elemen pengkondisi ruangan pada material penyusun ruangan dapat menambah tingkat 
kenyamanan ruangan kuliah tersebut. Namun, penambahan tingkat kenyamanan tersebut 
tidak dapat diketahui secara pasti seberapa besarnya. Dibutuhkan analisis akustik ruangan 
yang dapat menggambarkan besaran tingkat kenyamanan tersebut serta perubahan 
distribusi suara dalam ruangan. Untuk menganalisis kenyamanan akustik ruang kuliah ini 
digunakan ruang seminar 5 lantai 4 Teknik Fisika yang dipergunakan untuk kegiatan 
perkuliahan. 
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DASAR TEORI 

Karakteristik akustik dari ruangan terdiri dari beberapa aspek di antaranya : 

• Waktu dengung (Reverberation Time) 
Waktu dengung menunjukkan seberapa lama energi suara dapat bertahan di 

dalam ruangan, yang dihitung dengan cara mengukur waktu peluruhan energi suara 
dalam ruangan. Waktu dengung ini dapat pula didefinisikan sebagai waktu yang 
diperlukan agar tingkat tekanan suara meluruh sebanyak 60 dB. Sabine telah 
merumuskan cara perhitungan waktu dengung sebagai berikut : 

𝑇𝑇60 =
0,161 𝑉𝑉
𝑆𝑆𝛼𝛼�        𝑠𝑠 

T60

V adalah volume ruangan (m
 adalah waktu dengung (s) 

3

S adalah luas area penyerapan (m
) 

2

Α adalah koefisien absorpsi dari material (%) 
) 

 
• SPL (Sound Pressure Level) 

Sound Pressure Level menunjukkan seberapa besar perubahan tekanan yang dialami 
oleh medium (pada umumnya udara) dari kondisi setimbangnya. 

𝐿𝐿𝑝𝑝 = 10 log �
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 2

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 2� = 20 log �
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�       𝑑𝑑𝑑𝑑 

 
• Intimacy  

Intimacy bergantung pada pantulan awal suara pada dinding ruangan. 
Intimacy menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara yang dibunyikan 
dalam ruangan tersebut. Secara objektif, kriteria ini berkaitan dengan waktu tunda (beda 
waktu) datangnya suara langsung dengan suara pantulan awal yang datang ke suatu posisi 
pendengar dalam ruangan. Makin pendek waktu tunda ini, makin intim medan suara 
didengar oleh pendengar. Beberapa penelitian menunjukkan harga waktu tunda yang 
disarankan adalah antara 15 – 35 ms. 

 
• Warmth  

Apabila waktu dengung ruangan pada frekuensi – frekuensi rendah lebih besar 
daripada frekuensi mid – high, maka ruangan akan lebih terasa hangat (warmth). Waktu 
dengung yang lebih tinggi di daerah frekuensi rendah biasanya lebih disarankan untuk 
ruangan yang digunakan untuk kegiatan bermusik. Untuk ruangan yang digunakan untuk 
aktifitas speech

 

, lebih disarankan waktu dengung yang flat untuk frekuensi rendah – mid – 
tinggi. 
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• Direct Arrival 
Direct arrival merupakan pola transmisi suara dari sumber menuju pendengar 

tanpa terhalangi material apapun, suara yang merambat tidak mengalami 
pembelokan. 

 
• Diffusion 

Diffusion merupakan penyebaran tingkat tekanan suara pada ruangan yang merata. 
Diffusion ini dipengaruhi oleh suara pantulan dari dinding ruangan. Geometri 
ruangan sangat mempengaruhi pola penyebaran suara pada ruangan terutama 
bentuk dan material penyusun langit – langit. 

 

 

JUDGEMENT 

Secara subjektif kenyamanan akustik ruangan di ruang seminar 5 lantai 4 Teknik 
Fisika sudah cukup nyaman untuk perkuliahan. Suara langsung dari pengajar atau 
narasumber masih dapat terdengar jelas pada barisan paling belakang dan penyebaran 
suara cukup merata. Namun, bila ada noise dari sumber lain baik dari dalam ruangan 
maupun luar ruangan masih dapat terdengar dengan jelas.  

Secara objektif kenyamanan ruang seminar 5 lantai 4 Teknik Fisika dianalisis dengan 
bantuan software CATT. Pada simulasi ini banyak aspek dari ruangan yang disederhanakan, 
di antaranya : 

• Bentuk dan posisi kursi  
• Bentuk dan posisi hadirin pada ruangan  
• Bentuk geometri ruangan 
• Kondisi udara pada ruangan 
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Dengan penggunaan simulasi ini didapatkan beberapa data sebagai berikut : 

 

 

 
Secara objektif, waktu dengung pada ruangan tersebar merata pada tempat duduk, 

berkisar antara 0,6 hingga 0,7 ms. Persebaran tingkat suara cukup merata hingga bagian 
belakang ruangan, pengukuran diambil pada frekuensi 500 hz. Waktu dengung sabine pada 
500 hz sebesar 0,25 detik. 
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ANALISIS 

Dari hasil yang didapatkan baik dari simulasi maupun dari pengukuran secara 
subjektif dapat diketahui bahwa ruang seminar 5 lantai 4 Teknik Fisika memiliki kondisi 
kenyamana akustik yang cukup baik. Bentuk langit – langit ruangan yang membentuk 
reflector cukup berpengaruh pada distribusi akustik dalam ruangan. Selain itu, dinding kayu 
juga ikut mempengaruhi suara pantul yang dihasilkan oleh dinding beton.  

Untuk mengetahui pengaruh dari reflector dan dinding kayu maka dibuat simulasi 
kondisi akustik pada ruangan yang memiliki kondisi sama namun tidak dilengkapi langit – 
langit reflector dan dinding kayu, yang selanjutnya disebut dengan ruang banding. Hasil 
simulasi dapat dilihat sebagai berikut : 
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Dengan membandingkan kedua hasil simulasi maka telah didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

• Waktu dengung sabine ruang seminar lebih tinggi + 0.02 detik daripada ruang 
banding. 

• Distribusi tingkat tekanan suara pada ruang seminar lebih merata dari pada ruang 
banding. 

• Distribusi waktu dengung pada daerah hadirin lebih lama pada ruang seminar dari 
pada ruang banding.  
 
Perbedaan geometri kedua ruangan berpengaruh pada kondisi kenyamanan akustik 

kedua ruangan. Pengaruh tersebut dapat berupa pola transmisi suara yang lebih baik 
sehingga penyebaran tingkat tekanan suara dapat lebih baik. Dengan adanya langit – langit 
reflector maka bising dari hadirin dapat tereduksi dan suara dari sumber dapat diarahkan 
langsung pada hadirin. Dengan adanya dinding kayu maka suara pantul pada dinding beton 
dapat direduksi. 

 
Dengan hasil simulasi dapat diambil beberapa point : 

• Pada ruang seminar dirasakan lebih warmth karena waktu dengung pada frekuensi 
rendah lebih tinggi dari pada frekuensi mid – high. Pada ruang banding warmth lebih 
rendah karena waktu dengung frekuensi rendah lebih rendah dari pada waktu 
dengung frekuensi rendah pada ruang seminar.  

• Langit – langit reflector dan dinding kayu memberikan kenyamanan akustik yang 
lebih baik dari pada dinding beton biasa. 

• Reflector dapat membantu dalam penyebaran suara dalam ruangan sehingga suara 
langsung dari sumber dapat terdengar langsung pada penerima.  
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KESIMPULAN 

Dari pengukuran dan simulasi yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan : 
• Bentuk geometri dan material penyusun dari ruangan dapat berpengaruh pada 

kondisi kenyamanan akustik sebuah ruangan.  
• Ruang seminar 5 lantai 4 Teknik Fisika memiliki warmth yang cukup baik, direct 

arrival yang baik, dan penyebaran tingkat tekanan suara yang baik.  
• Intimacy pada ruang seminar 5 lantai 4 Teknik Fisika sangat baik karena waktu 

dengung frekuensi rendahnya lebih tinggi dari pada waktu dengung pada frekuensi 
menengah – tinggi. 
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