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I Latar Belakang 

 

Pada tugas mata kuliah Akustik ini, penulis akan meninjau sisi akustik gedung Aula Barat secara 

kualitatif. Pada awal pembangunannya gedung gedung Aula barat ITB didesain untuk dijadikan sebagai 

auditorium ITB. Tetapi pada penggunaannya Aula barat ITB biasa digunakan mahasiswa ITB untuk 

berbagai macam kegiatan seperti seminar, ruang ujian, konser, pergelaran seni,pameran dan acara 

lainnya. Karena biasa dipakai untuk berbagai macam keperluan itulah gedung ini dapat dikatakan 

sebagai gedung auditorium serbaguna. Adapun dari sisi bentuknya, gedung ini adalah salah satu bentuk 

peninggalan Belanda dan berbentuk rectangular. Dari segI desain interiornya gedung ini sepertinya 

mempunyai desain akustik yang cukup baik dibanding gedung-gedung yang lainnya di ITB.  

Seperti kita ketahui, fungsi utama Aula barat adalah sebagai auditorium yang serba guna. Suatu gedung 

auditorium harus memenuhi kondisi akustik yang baik untuk diadakan berbagai kegiatan-kegiatan itu 

sendiri seperti sebagai  tempat untuk mengadakan seminar, tempat pementasan seni dan musik. Dari 

pengamatan saya ketika menghadiri seminar dan menonton konser di aula barat , pada ruangan aula 

barat tingkat tekanan suara tidak sama di setiap posisi. Selain itu Aula barat juga memiliki masalah pada 

kebisingan atau noise yang diakibatkan oleh lingkungan sekitar. Biasanya sumber bising disebabkan oleh 

kendaraan yang melintas di jalan sisi samping gedung tersebut. Hal ini tentu saja akan mengganggu 

penonton yang sedang menonton konser  atau melaksanakan kegiatan lainnya di gedung tersebut. 

Untuk mengetahui efektivitas akustik gedung Aula Barat, maka penulis akan memberikan penilaian 

secara subjektif karena penulis tidak mempunyai peralatan untuk melakukan pengukuran data secara 

objektif. Penilaian ini berdasarkan pengalaman penulis yang pernah menghadiri bebagai kegiatan di 

gedung tersebut. 

II Topik permasalahan 

Fokus utama studi ini adalah ruangan dalam Aula Barat itu sendiri. Ruangan didalam Aula Barat ini 

biasanya dipakai untuk pargelaran seni, musik, tempat ujian, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Adapun 

aspek yang menjadi bahasan adalah : 

1. Kriteria  auditorium yang baik 

2. Bentuk geometri ruangan  dan pemilihan bahan bangunan 



 

III DASAR TEORI 

Kriteria Akustik dalam Desain Akustika Ruangan 

Ada beberapa kriteria akustik yang harus kita perhatikan agar mendapatkan ruangan yang memenuhi 

standar akustik sesuai dengan penggunannya. Menurut artikel yang  kutip dari Joko Sarwono Weblog, 

Kriteria akustik tersebut adalah sebagai berikut : 

1.Liveness  

Kriteria ini murni persepsi subjektif pengguna ruangan terhadap waktu dengung atau reverberation time 

yang dimiliki oleh ruangan tersebut. Jika dinding-dinding ruangan cukup reflektif maka suara yang dating 

pada permukaan tersebut akan dipantulkan kembali. Jika energy dari sumber suara cukup besar atau 

sumber suara meradiasikan energy suara secara terus menerus maka suara akan dipantulkan berulang 

kali, kondisi seperti inilah yang disebut dengung. Sedangkan waktu dengung suatu ruangan adalah 

waktu yang dibutuhkan  oleh ruangan tersebut untuk meluruhkan energy suara sebesar 60 dB.  

 

Persamaan empiris untuk  waktu dengung (RT) 

RT = 0.161 V 

A  

Dengan  

A = Σ(αsiSi) 



Panjang pendeknya waktu dengung yang diperlukan untuk sebuah ruangan bergantung pada fungsi  

ruangan tersebut. Ruang untuk konser memerlukan waktu dengung 1.7-2.2 detik, untuk percakapan 0.7-

7 detik, sedangkan untuk auditorium sendiridibutuhkan waktu dengung 1-1.2 detik. Ruangan yang live 

biasanya berkaitan dengan waktu dengung yang panjang dan ruangan yang death berkaitan dengan 

waktu dengung yang pendek. 

2.  Intimacy 

Intimacy menunjukkan persepsi seberapa intim kita mendengar suara yang dibunyikan dalam ruangan 

tersebut. Kriteria ini berkaitan dengan waktu tunda datangnya suara langsung dengan suara pantulan 

awal. Medan suara akan semakin intim didengar jika waktu tundanya pendek.  

3. Fullness vs Clarity 

Kriteria ini ini menunjukkan perbandinga anatara jumlah refleksi suara dengan energy suara langsung 

yang terkandung didalam energy suara yang didengar. Jika perbandingan antara energi pantul terhadap 

energy suara besar maka medan suara akan terdengar penuh, dan jika melewati rasio tertentu maka 

kejernihan informasi akan terganggu. Kriteria C80 menunjukkan ruangan untuk pementasan musik dan 

kriteria D50 menunjukkan ruangan untuk berpidato. 

4. Warmth  

Ruangan akan terasa lebih hangat (warmth) jika waktu dengung ruangan pada frekuensi rendah lebih 

besar dari frekuensi mid-high. Biasanya ruangan seperti ni digunakan untuk kegiatan musik. Sebaliknya, 

untuk ruangan yang digunakan untuk aktifitas pidato lebih disarankan waktu dengung yang flat untuk 

frekuensi rendah-mid-tinggi.  

Seperti yang telah kita ketahui, gedung Aula Barat ITB biasanya digunakan sebagai ruangan auditorium. 

Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan kondisi akustik yang baik , yaitu sebagai berikut : 

 Tingkat tekanan suara cukup untuk semua tempat di dalam ruangan 

 Tingkat tekanan suara merata 

 Waktu dengung optimal sesuai fungsi dan volume ruangan 

 Bebas dari cacat akustik seperti echo, konsentrasi suara dan bayangan suara 

 Bebas dari bising yang mengganggu dari luar maupun dalam ruangan 

 Jarak ke sumber suara sedekat mungkin 



 Letakan sumber suara lebih tinggi dari  audience 

 Lantai meninggi pada bagian belakang 

 Sumber suara dikelilingi permukaan pantul 

 Langit-langit mempunyai bentuk yang memantulkan ke seluruh penonton  

 

 

 

Foto Dalam Ruangan Aula barat 

 

 

1. Gambar Aula Barat difoto dari depan 

 



 

2. Gambar langit-langit aula barat 

 

3. Gambar  dalam ruangan Aula Barat difoto dari belakang 

 

 

 

 

 

 



IV Judgement 

  

Beberapa waktu yang lalu penulis telah melakukan survey dan mengambil data secara subjektif ke 

gedung Aula barat. Adapun metode yang penulis gunakan dalam mengambil data adalah dengan 

melakukan metode tepuk tangan (kemudian penulis mencatat waktu dengungnya) dan menggunakan 

sumber suara (suara penulis). Selain itu pengalaman penulis yang pernah menghadirikonser music, 

pementasan seni, dan seminar di gedung ini juga sangat membantu dalam menilai secara subjektif 

kondisi ruangan ini. 

Adapun aspek-aspek yang dinilai: 

a. Liveness (Reverberation time) 

Dengan metode tepuk tangan pelan (frekuensi rendah) dan tepuk tangan nyaring (frekuensi 

tinggi), penulis mendapatkan waktu dengung untuk gedung Aula Barat adalah 1 detik untuk 

frekuensi rendah dan 2 detik untuk frekuensi tinggi.  

b. Intimacy 

Berdasarkan pengamatan kualitatif penulis ketika berada di Aula Barat, waktu tunda antara 

suara langsung dan suara awal pantulan bisa dikatakan lumayan besar sehingga  jedanya bisa 

terdengar. 

c. Direct Arrival 

Aula Barat merupakan gedung yang unik, selain langit-langit yang bergaya zaman kolonial, pilar 

atau tiang-tiang pada gedung ini juga sangat sedikit. Penulis bias mengatakan factor direct 

arrival gedung ini sangat baik karena sedikitnya tiang penyangga atau penghalang antara objek 

yang ditonton dengan penonton itu sendiri. Dengan kata lain suara atau bunyi dari objek dapat 

didengar secara langsung oleh pendengar atau penonton.  

d. Warmth 

Berdasarkan  pada data waktu dengung, pada gedung Aula Barat waktu dengung frekuensi 

rendahnya lebih kecil daripada waktu dengung pada frekuensi tinggi. Mengacu dari pada weblog 

pak Joko Sarwono tentang akustik ruang, penulis menyimpulkan bahwa ruangan dalam Aula 

Barat tidak dalam kondisi warmth. 

e. Diffusion 



Penyebaran suara pada ruangan Aula Barat bisa dikatakan buruk, karena suara yang didengar 

oleh pendengar yang berada di belakang lebih kecil dari pendengar yang duduk didepan. Bahkan 

pada suatu ketika suara/bunyi dari sumber suara tidak dapat terdengar oleh penonton yang 

berada dibelakang tetapi dapat didengar oleh penonton bagian depan.  

 

 

V Analisis 

 

 

 

1. Direct Arrival 

Berdasar gambar diatas terlihat bahwa tempat duduk di gedung Aula Barat tidak berting 

(sejajar), maka suara tidak dapat langsung didengar dari sumber suara tiap tempat duduk. 

Keadaan akan semakin memburuk jika ruangan terisi penuh oleh audience, direct arrival tidak 

akan sampai ke penonton yang duduk di bagian belakang ( suara sari sumber suara secara 

otomatis akan terhalangi oleh orang yang duduk didepannya. Selain itu, tidak adanya panggung 

bagi sumber suara juga akan memperparah situasi ini. Berdasar pengalaman penulis menghadiri 

seminar ataupun disaat menonton pertunjukan musik dan seni, penonton pada bagian belakang 

biasanya akan kesulitan mendengarkan suara dari sumber suara yang didepan. 

 

2. Reverberation Time  

Adapun untuk reverberation time, waktu dengung di ruangan Aula Barat juga  terasa lama 

dikarenakan tidak adanya absorber pada dinding-dindingnya. Tingginya waktu dengung juga 



diakibatkan oleh lantai yang tidak ditutupi karpet (lantai Aula barat sendiri terdiri dari ubin-ubin 

keramik).  Waktu dengungnya lumayan bisa dikurangi dikarenakan banyaknya material kayu 

yang dipakai pada bagian langit-langit. Waktu dengung yang penulis dapatkan pada gedung Aula 

Barat ini adalah sekita 1 detik untuk frekuensi rendah dan 2 detik untuk frekuensi tinggi.  

3. Warmth 

Dikarenakan waktu dengung pada gedung Aula Barat yang panjang, maka akan banyak suara-

suara yang saling tercampur antara suara sebelumnya dengan suara yang dikeluarkan 

berikutnya. Hal ini akan menyebabkan ruangan ini menjadi tidak hangat atau dapat diakatakan 

ruangan di Aula Barat tidak warmth. 

4. Diffusion  

Menurut penulis, sebenarnya penebaran sudah lumayan merata dikarenaan dinding dan langit-

langit yang terbuat dari bahan yang dapat memantulkan suara dan lantai yang tidak dilapisi 

karpet sehingga pemantulan suara pada ruangan ini cukup bagus. Tetapi ada beberapa masalah 

yang menyebabkan penyebarannya kurang merata seperti gedung yang terlalu luas dan langit-

langit yang terlalu tinggi sehingga pemantulan suara tidak maksimal sampai kebelakang.  

5. Intimacy  

Seperti yang telah kita ketahui, waktu tunda di gedung Aula barat  lumayan lama sehingga 

waktu tunda antara suara langsung dengan suara awal pantul akan terasa. Hal ini diakibatkan 

oleh tidak adanya absorber pada dinding sehingga pantulan akan terdengar. Bersarkan hal ini 

penulis berkesimpulan waktu tunda dalam ruangan gedung Aula Barat tidak bagus. 

 

VI KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan diatas, ruangan didalam gedung Aula Barat ITB kurang memenuhi syarat 

menjadi auditorium (tujuan awalnya dbangun). Banyak criteria yang tidak terpenuhi seperti 

waktu dengung yang lama, tempat duduk penonton yang sejajar (tidak bertingkat), tidak adanya 

panggung bagi sumber suara sehingga posisi sumber suara sejajar dengan penonton, dan masih 

terdengarnya noise dari jalan disamping gedung. Masih banyak yang perlu ditambahkan dan 

diperbaiki agar gedung ini bisa dijadikan auditorium. 

 



 

VI PUSTAKA 
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