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( Oleh : Yuli Astono, Suyoso, Sumarna, Agus Purwanto ) 
 

 
 
 
 

ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian dan upaya untuk mendapatkan keadaan 
akustik paling optimal pada ruang pertemuan ilmiah (kuliah, seminar, diskusi 
panel) berdasarkan posisi pemasangan loudspeaker pada ruang tersebut. Oleh 
karena keunikan sistem akustik pada setiap ruang dan kegunaan, maka 
penelitian ini memilih ruang 104 FMIPA UNY sebagai objeknya. Standar 
keoptimalan akustiknya adalah waktu dengung (reveberation time) dalam 
ruangan berdasarkan frekuensi dan amplitudo bunyi. Interval frekuensi bunyi 
yang diteliti berkisar antara 100 Hz hingga 2000 Hz. Sedangkan aplitudonya 
sedemikian hingga terdengar “sakit”. Penelitian dilakukan ketika ruangan dalam 
keadaan hampir kosong. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunyi terdengar relatif lebih nyaman 
dan merata ketika suara berasal dari banyak sumber (terpasang 4 buah 
loudspeaker) masing-masing dengan volume (amplitudo) yang relatif kecil. 
Posisi sumber-sumber suara tersebut paling baik berada pada atap ruangan (di 
atas pendengar) menghadap ke bawah dan dengan jarak yang “adil”. Selain itu 
juga diperoleh hasil bahwa makin besar volume bunyi makin lama waktu 
dengungnya  dan makin tinggi frekuensinya makin lama pula waktu 
dengungnya (untuk keadaan bahan penyerap tertentu).  
 
 
 
Kata Kunci  :  Orientasi Speaker Enclosure,  Akustik,  Waktu Dengung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1. Latar Belakang 

Dalam sistem akustik terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan : 1) 

sumber bunyi yang diinginkan  atau  tak diinginkan,  2)  jejak untuk perambatan 

bunyi  dan  3) penerima yang ingin atau tak ingin mendengar bunyi tersebut.  

Jika bunyi tersebut diinginkan maka kondisi yang mengguntungkan harus 

disediakan bagi produksi, perambatan dan penerimannya. Sumber bunyi harus 

diperkuat dengan menaikkannya dalam jumlah cukup terhadap pendengar, dan 

jejak perambatan harus dibuat efektif dengan memanfaatkan pemantulan bunyi 

dan dengan menempatkan pedengar sedekat mungkin ke sumber. Sebagai 

tambahan pendengar harus dibebaskan dari semua pengalihan perhatian yang 

mengganggu, yaitu kebisingan. Langkah-langkah yang diambil untuk menekan 

intensitas bising pada sumbernya. Penentuan faktor-faktor pengganggu akustik 

suatu ruangan perlu dilakukan melalui penelitian.  

 Laboratorium Pendidikan Fisika FMIPA UNY memiliki ruang pertemuan 

dengan kapasitas tempat duduk lebih-kurang 100 orang dan dilengkapi dengan 

sistem pengeras suara seadanya. Ruang pertemuan ini telah digunakan untuk 

berbagai kegiatan baik oleh mahasiswa maupun staf akademik. Namun 

demikian akustik di ruangan ini relatif tidak baik, suara apapun di ruang tersebut 

terdengar tidak jelas karena dengung yang berkepanjangan. Ketidakbaikan 

akustik di ruang pertemuan ini ditentukan oleh banyak faktor seperti tidak 

adanya peredam suara, lantai yang berundak dan dilapisis bahan pemantul 

suara (keramik), sistem pengeras suara yang tidak baik dan lain-lain.  

 Dari segi akustik ruang tersebut perlu diperbaiki. Langkah awal untuk 

memperbaikinya adalah dengan memasang sistem pengeras suara yang tepat, 

seperti berapa jumlah speaker enclosure  yang diperlukan (optimal), 

ditempatkan di mana, ke arah mana, dan seberapa intensitas suara yang 

diperlukan. Selain itu, sebenarnya perlu juga untuk memasang bahan penyerap 

bunyi pada tempat-tempat tertentu. 
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2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka sebagai 

permasalahan dalam penelitian ini yakni  berapa jumlah speaker enclosure  

yang diperlukan dan ditempatkan di mana serta bagaimana posisinya di ruang 

104 laboratorium Pendidikan Fisika. 

 

3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan : 

1).   Jumlah speaker enclosure  yang diperlukan, 

2).   Penempatan speaker enclosure, dan 

3).   Orientasi speaker enclosure  menghadap ke mana, untuk Ruang 104  

 laboratorium Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY. 

 

 

4. Manfaat Penelitian 

Sekecil apapun kualitas sistem akustik di ruang 104 lebih baik dari pada 

sebelumnya, yakni sebelum dipasang speaker dengan orientasi tertentu. 

Mengingat kualitas sistem akustik di suatu ruangan bersifat unik dan ditentukan 

olah banyak faktor, maka setelah mengetahui karakteristik ruang 104 kemudian 

dapat ditingkatkan sistem akustik ruang tersebut. Tidak hanya dari segi 

pengeras suaranya, tetapi dapat dilengkapi dari faktor yang lain misalnya 

pemasangan bahan penyerap bunyi.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 
A. Sifat-Sifat Bunyi 

Bunyi dapat dinyatakan sebagai sensasi pendengaran lewat telinga dan 

timbul karena penyimpangan tekanan udara. Penyimpangan ini biasanya 

disebabkan oleh beberapa benda yang bergetar, misalnya dawai gitar yang 

dipetik, garpu tala yang dipukul, dan lain-lain. 

 Rambatan gelombang bunyi disebabkan oleh lapisan perapatan dan 

perengangan partikel-partikel udara (medium pada umumnya). Partikel-partikel 

udara yang meneruskan gelombang bunyi tidak berubah posisi normalnya, 

mereka hanya bergetar sekitar posisi kesetimbangannya, yaitu posisi partikel 

bila tak ada gelombang bunyi yang diteruskan. Penyimpangan tekanan 

ditambahkan pada tekanan atmosfir yang kira-kira tunak (steady) dan ditangkap 

telinga. 

Besar kecepatan rambat gelombang bunyi pada temperatur ruang 20O 
C 

yakni sekitar 344 m/s. Kecepatan bunyi yang relatif rendah menyebabkan cacat 

akustik seperti gaung (pemantulan yang berkepanjangan), gema dan dengung. 

Jumlah pergeseran atau osilasi yang dilakukan sebuah partikel dalam 1 sekon 

disebut frekuensi. Tiap osilasi yang lengkap disebut satu saikel (cycle).  Satuan 

frekuensi adalah hertz (Hz), yang secara numerik sama dengan saikel/s (cps). 

Bila dawai mengalami 261 osilasi dalam 1 sekon (261 Hz), maka dalam 

gendang telinga seorang pendengar akan diperoleh nada subyektif C tengah. 

Frekuensi merupakan gejala fisis obyektif yang dapat diukur dengan instrumen-

instrumen akustik. 

Telinga normal tanggap terhadap bunyi di antara jangkuan (range) 

frekuensi audio sekitar 20 - 20.000 Hz. Jangkauan  frekuensi audio orang yang 

berbeda umurnya juga berbeda. Peranan frekuensi yang lebih tinggi dari 

10.000Hz dapat diabaikan dalam inteligibilitas pembicaraan / kenikmatan 

musik. 
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 Kebanyakan bunyi (bicara, musik, bising) terdiri dari banyak frekuensi, 

yaitu komponen-komponen frekuensi rendah, tengah, dan medium, karena itu 

amatlah penting untuk memeriksa masalah-masalah akustik meliputi spektrum 

frekuensi yang dapat didengar. Frekuensi standar yang dipilih secara bebas 

sebagai wakil yang penting dalam akustik lingkungan adalah 125, 250, 500, 

1000, 2000, dan 4000 Hz, atau 128, 256, 512, 1024, 2048, dan 4096 Hz. 

Dalam merancang ruang yang sangat peka secara akustik, seperti ruang 

konser/studio radio/rekaman, perhatian juga diberikan pada frekuensi yang satu 

oktaf di bawah 63/64 Hz dan satu oktaf di atas 8000/8192 Hz dari jangkauan 

frekuensi standar. Sifat sensasi pendengaran yang memungkinkan kita 

menyusun bunyi dalam suatu skala yang berkisar dari frekuensi rendah ke 

tinggi disebut titinada. Secara subyektif fisiologis titinada sama dengan 

frekuensi. Titinada terutama tergantung pada frekuensi bunyi perangsang, 

makin tinggi frekuensinya makin tinggi pula titinadanya. 

Sensasi bunyi yang mempunyai titinada disebut nada. Nada murni (nada 

sederhana)  adalah sensasi bunyi frekuensi tunggal, dan ditandai oleh 

ketunggalan titinadanya. Ini dapat dihasilkan dengan memukul garpu tala, 

ataupun dengan memainkan nada rendah secara lembut pada suling. 

Kebanyakan bunyi musik tidak menghasilkan nada murni saja, tetapi 

menghasilkan bunyi yang terdiri dari beberapa frekuensi tambahan yang 

disebut nada kompleks. Nada kompleks adalah sensasi bunyi yang ditandai 

oleh lebih dari satu frekuensi. Frekuensi terendah yang ada dalam suatu nada 

kompleks disebut nada dasar. Komponen-komponen dengan frekuensi  lebih 

tinggi disebut nada atas/parsial. Jika frekuensi parisal adalah bilangan bulat kali 

frekuensi nada dasar, maka mereka disebut harmonik. Pada kebanyakan  bunyi 

musik titinada seluruh nada kompleks nampaknya sama dengan titinada nada 

dasar, walaupun demikian nada-nada atas menambahkan sifat yang khas pada 

nada itu.   

Jumlah relative titinada dan intensitas nada-nada ataslah yang berperan 

dalam warna nada/timbre bunyi musik. Nada murni tanpa nada atas terdengar 

hampa dan tidak menarik.  Instrumen yang menghasilkan bunyi dengan banyak 

nada atas terdengar penuh dan kaya. Timbre adalah sifat sensasi pendengaran 
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yang olehnya seseorang dapat membedakan bunyi yang mempunyai titinada 

dan kekerasan sama tetapi dimainkan pada instrumen musik yang berbeda.     

Jarak yang ditempuh gelombang bunyi selama tiap saikel yang lengkap, 

yaitu jarak antara lapisan pemampatan disebut panjang gelombang. Ada 

hubungan tetap antara panjang gelombang (  ), frekuensi (f), dan  kecepatan 

(v) bunyi  yaitu : 

       =  
f

v
 

Dalam hal ini panjang gelombang dinyatakan dalam meter, kacepatan bunyi 

dalam m/s dan  frekuensi dalam hertz. Panjang gelombang dengan jangkauan 

frekuensi antara 20-10000 Hz adalah 17 m sampai sekitar 25 mm. Perhatian 

yang diberikan pada hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang 

adalah penting dalam perancangan akustik suatu auditorium. Ruang yang 

menyerap bunyi, atau memantul bunyi dengan efektif atau ruang yang 

menyebarkan bunyi atau membaurkan (diffusive) harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga ukuran-ukuran cukup besar dibanding masing-masing panjang 

gelombang bunyi yang harus diserap, dipantul, atau didifusikan. Pemberian 

harga  numerik pada besaran bunyi (dalam pengertian fisis) sangat rumit, 

namun karena pemakaiannya terbatas dalam langkah-langkah  perancangan 

arsitektur praktis, maka hal ini dapat dibahas dengan penyederhanaan yang 

maksimum. 

Penyimpangan (dalam tekanan atmosfir) yang disebabkan getaran 

partikel udara karena adanya gelombang bunyi disebut tekanan bunyi. Telinga 

tanggap terhadap jangkauan tekanan bunyi yang sangat lebar, walaupun 

tekanannya sendiri kecil. Skala standar yang digunakan untuk mengukur 

tekanan bunyi dalam akustik fisis mampunyai jangkauan yang lebar yang 

menyebabkan susah digunakan. Selanjutnya, skala ini tidak memperhitungkan 

kenyataan bahwa telinga tidak tanggap secara linier terhadap perubahan 

tekanan bunyi pada suatu tingkat intensitas. Karena alasan ini tekanan bunyi 

diukur dalam skala logaritmik yang disebut skala decibel (dB). Skala decibel 

hampir sesuai dengan tanggapan/kesan manusia terhadap perubahan 

kekerasan bunyi yang secara kasar sebanding dengan logaritma energi bunyi, 
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ini berarti bahwa energi bunyi yang sebanding dengan 10, 100 dan 1000 akan 

menghasilkan di telinga pengaruh yang secara subyektif sebanding dengan 

logaritmanya, yaitu masing-masing 1, 2, dan 3. Bila bilangan skala logaritma ini 

dibagi dengan 10, maka diperoleh sksla decibel, yang merupakan perubahan 

terkecil dalam tekanan bunyi yang dapat dideteksi telinga pada umumnya. 

Tingkat tekanan bunyi diukur dengan sound level yang mengukur tingkat 

tekanan bunyi efektif dalam decibel.  

Intensitas bunyi  dalam arah tertentu di suatu titik adalah laju energi 

bunyi rata-rata yang ditransmisikan dalam arah tadi lewat satu satuan luasan 

yang tegak lurus arah tersebut di titik tadi. Tingkat intensitas bunyi dinyatakan 

dalam decibel di atas suatu tingkat acuan. Dengan mengalikan intensitas 

dengan 10 di setiap titik pada skala, tingkat intensitas naik dengan 10 dB. 

Perubahan 3 dB dalam tingkat intensitas cukup dapat dirasakan, dan 

perubahan 5 dB jelas tercatat. Pertambahan 10 dB terdengar dua kali lebih 

keras, 15 dB menyatakan perubahan yang sangat besar, dan pertambahan 

sebesar 20 dB menghasilkan bunyi yang amat sangat lebih keras dari bunyi 

semula. Untuk tujuan praktis tingkat tekanan bunyi sama dengan tingkat 

intensitas bunyi. 

 Pada skala dB yakni hubungan antara tingkat tekanan bunyi dan 

kekerasan relative menunjukkan bahwa bila terjadi pertambahan tingkat 

tekanan bunyi sebesar 10 dB, maka akan terdengar penggandaan kekerasan. 

Pertambahan 20 dB pada tingkat tekanan bunyi sama dengan mengalikan 

kekerasan sebanyak empat kali. 

 Tingkat tekanan bunyi minimum yang mampu membangkitkan sensasi 

pendengaran di telinga pengamat disebut ambang kemampuan didengar. Bila 

tekanan bunyi ditambah dan bunyi menjadi lebih keras, akhirnya ia mencapai 

suatu tingkat di mana sensasi pendengaran menjadi tidak nyaman (sakit). 

Tingkat tekanan bunyi minimum yang merangsang telinga sampai suatu 

keadaan di mana rasa tidak nyaman menyebabkan rasa sakit disebut ambang 

rasa sakit. Antara kemampuan didengar dan ambang rasa sakit tekanan 

bertambah sejuta kali. Ini menunjukkan jangkauan tekanan bunyi yang 

ditangapi telinga sangat lebar. 
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 Kepekaan telinga berubah dengan nyata bila bunyi berbeda 

frekuensinya. Dari kurva ambang kemampuan didengar dapat dilihat bahwa 

pada 1000 Hz tingkat tekanan bunyi minimum sekitar 4 dB diperlukan untuk 

hampir terdengar telinga, sedangkan pada 63 Hz telinga akan bereaksi 

terhadap bunyi apapun kecuali bila tekanannya mencapai tingkat minimum kira-

kira 35 dB. Sampai tingkat tertentu kita tuli terhadap bunyi frekuensi rendah. 

Kepekaan telinga kita berkurang dalam jangkauan frekuensi rendah. 

Sebaliknya, adalah menguntungkan bahwa telinga lebih peka terhadap bunyi 

dalam jangkauan sekitar 400 sampai 5000 Hz, yaitu frekuensi yang penting 

untuk inteligibilitas pembicaraan dan kenikmatan musik yang sempurna. 

Walaupun sumber-sumber bunyi mamancarkan gelombang bunyi ke 

semua arah, dalam daerah yang tak ada permukaan pemantulnya, intensitas 

bunyi yang dipancarkan pada salah satu arah dapat menjadi sangat nyata. 

Tepatnya, pola pemancaran akan berubah dengan frekuensi gelombang bunyi 

yang dipancarkan. Gejala ini jelas pada suara menusia, pada instrument musik, 

pada pengeras suara, dan juga pada banyak sumber-sumber bising lain. 

 Keterarahan suara manusia dalam bidang horizontal menunjukkan 

bahwa pemancaran bunyi pembicaraan frekuensi tinggi lebih nyata sepanjang 

sumbu longitudinal sumber bunyi, sedang distribusi frekuensi tengah dan 

rendah lebih merata dalam semua arah. Ini dapat diamati terutama di 

auditorium yang sangat lebar di mana komponen-komponen pembicaraan 

frekuensi tinggi tidak dipancarkan dengan baik ke tempat-tempat duduk 

samping di barisan depan sebaik ke tempat-tempat duduk di tengah. Ini 

menyebabkan hilangnya inteligibilitas yang nyata pada tempat duduk samping. 

Gejala ini menciptakan masalah yang serius dalam perancangan panggung 

terbuka atau teater jenis gelanggang (teater melingkar), di mana pementas 

pada satu saat hanya dapat menghadap ke satu daerah penonton saja. Di sini 

pemakaian tembok pemantul dan langit-langit pemantul sangat penting untuk 

mengimbangi hilangnya komponen-komponen frekuensi tinggi. Namun, 

pengalaman menunjukkan bahwa dalam pola pemancaran suara manusia 

perbedaan frekuensi sepanjang sudut total 90o dalam arah ke depan, dapat 

diabaikan. 
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Walaupun suara yang lama dapat dimengerti dalam ruang yang sunyi, 

namun untuk mengerti suara diperkeras sekali pun di sekitar deru mesin 

pesawat terbang tentunya sulit. Hilangnya/penyelubungan terjadi karena saraf 

pendengaran tidak dapat membawa semua impuls ke otak pada saat itu. 

 Penyelubungan biasanya terjadi dalam auditorium dengan rancangan 

akustik yang tidak memadai, yaitu ketika bising yang tak diinginkan 

menyebabkan sulitnya mendengar dan mengerti/menghargai bunyi yang 

diinginkan. Dalam proses ini ambang kemampuan didengarnya suatu bunyi, 

misalnya pidato dalam auditorium, naik dengan hadirnya suatu bunyi selubung, 

misalnya bunyi lalu-lintas. 

 Bunyi frekuensi rendah menyebabkan penyelubungan yang cukup besar 

pada frekuensi tinggi, terutama bila bunyi frekuensi rendah sangat keras. 

Karena itu bising frekuensi rendah yang berlebihan merupakan sumber 

gangguan yang hebat terhadap pembicaraan/musik, karena mereka 

menyelubungi bunyi yang diinginkan di seluruh jangkauan frekuensi audio. 

Eliminasi bising berfrekuensi rendah adalah sasaran yang penting dalam 

perancangan akustik auditorium. 

Dalam medan yang bebas dari permukaan pemantul, gelombang bunyi 

merambat ke luar dari sumber dengan suatu muka gelombang berbentuk bola, 

karena itu energinya dipancarkan pada permukaan yang terus-menerus 

membesar. Karena luas suatu bola sebanding dengan kuadrat jari-jarinya, 

intensitas bunyi di setiap titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari 

sumber ke titik tersebut. Ini dikenal sebagai hukum invers kuadrat dalam akustik 

aristektur, dan ia menjelaskan kekerasan yang tidak cukup di tempat duduk 

yang jauh dalam auditorium yang sangat besar. Ini harus diimbangi dengan 

menempatkan penonton sedekat mungkin dengan sumber bunyi. Bila tidak 

terdapat permukaan-permukaan pamantul, reduksi intensitas bunyi dapat 

dianggap 6 dB tiap kali jarak dari sumber digandakan. 
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B. Persyaratan Akustik Dalam Ruang 

Berikut ini adalah persyaratan kondisi mendengar yang baik dalam suatu 

auditorium : 

1. Harus ada kekerasan (loudnees) yang cukup dalam tiap bagian auditorium 

terutama di tempat duduk yang jauh. 

2. Energi bunyi harus didistribusi secara merata (terdifusi) dalam ruang. 

3. Karakteristik dengung optimum harus disediakan dalam auditorium untuk 

memungkinkan penerimaan bahan acara yang paling disukai oleh penonton 

dan penampilan acara yang paling efesien oleh pemain. 

4. Ruang harus bebas dari cacat-cacat akustik seperti gema, pemantulan yang 

berkepanjangan (long-delayed reflections), gaung, pemusatan bunyi, 

distorsi, bayangan bunyi, dan resonansi ruang. 

5. Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran atau pementasan 

harus dihindari atau dikurangi dengan cukup banyak dalam tiap bagian 

ruang. 

 

Masalah pengadaan kekerasan yang cukup, terutana dalam auditorium 

ukuran 

sedang dan besar, terjadi karena energi yang hilang pada perambatan 

gelombang bunyi dan karena penyerapan yang besar oleh penonton dan isi 

ruang (tempat duduk empuk, kerpet, tirai, dll). Hilangnya energi bunyi dapat 

dikurangi dan kekerasan yang cukup dapat diadakan dengan cara-cara sebagai 

berikut : 

1. Auditorium harus dibentuk agar penonton sedekat mungkin dengan sumber 

bunyi, dengan demikian mengurangi jarak yang harus ditempuh bunyi. 

Dalam auditorium yang besar, penggunaan balkon menyebabkan lebih 

banyak tempat duduk mendekat ke sumber bunyi. 

2. Sumber bunyi dinaikkan sebanyak mungkin terlihat, sehingga menjamin 

aliran gelombang bunyi langsung dengan bebas (gelombang yang 

merambat secara langsung dari sumber bunyi tanpa pemantulan) ke tiap 

pendengar. 
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3. Lantai di mana penonton  duduk harus dibuat cukup landai atau miring 

(ramped or raked), karena bunyi lebih mudah diserap bila merambat melalui 

penonton dengan sinar datang miring (grazing incidence). Sebagai aturan 

umum, dan demi keamanan, gradien sepanjang lorong (aisles) lantai 

auditorium yang miring tidak boleh lebih dari 1 banding 8, namun 

persyaratan peraturan-peraturan bangunan daerah harus juga diperhatikan. 

Walaupun lantai sepanjang lorong-lorong miring, untuk tujuan pemasangan 

yang praktis biasanya digunakan tangga (steps) yang dangkal/rendah 

dibawah tempat duduk. Lantai penonton teater yang digunakan untuk 

pentas hidup (live performances), terutama dengan panggung terbuka atau 

arena, harus dibuat bertangga. Kemiringan yang lebih baik dapat diperoleh 

dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan di bawah ini : 1 

menaikkan TTP bila memungkinkan, 2 mengurangi nilai x (beda ketinggian 

pendengar depan-belakang yang berturutan) secukupnya  atau  3 

memperhatikan pandangan dua baris  (di barisan yang tepat di depannya) 

dan menyelang nyeling tempat duduk supaya dapat melihat antara dua 

kepala penonton di barisan tepat di depannya. Kemiringan balkon yang 

biasanya curam yang mula-mula terutama  dimaksudkan untuk tujuan-tujuan 

visual, biasanya menciptakan kondisi yang memuaskan bagi penerimaan 

gelombang bunyi langsung. 

4. Sumber bunyi harus dikelilingi oleh permukaan-permukaan pemantul bunyi 

(plaster, gypsum board, plywood, plexiglas, papan plastik kaku, dll) yang 

besar dan banyak untuk memberikan energi bunyi pantul tambahan pada 

tiap bagian daerah penonton, terutama pada tempat duduk yang jauh. Harus 

diingat bahwa ukuran permukaan pemantul harus cukup besar dibandingkan 

dengan panjang gelombang bunyi yang akan dipantulkan dan pemantul 

harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga sela (gap) penundaan waktu 

mula-mula antara bunyi langsung dan bunyi pantul pertama relative singkat, 

bila mungkin tidak lebih dari 30 milisekon (ms). Sudut-sudut permukaan 

pemantul harus ditetepkan dengan hukum pemantulan bunyi, dan langit-

langit serta permukaan dinding perlu dimanfaatkan dengan baik agar 

diperoleh pemantulan-pemantulan bunyi yang tertunda dengan singkat 
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dalam jumlah yang terbanyak. Langit-langit dan bagian depan dinding-

dinding samping auditorium selalu merupakan permukaan yang cocok untuk 

digunakan sebagai pemantul bunyi. Dalam praktek, penyatuan sistem langit-

langit dan dinding pemantul yang efesien secara akustik dalam keseluruhan 

denah, termasuk persyaratan-persyaratan arsitektur, bangunan, mekanik, 

dan penerangan, merupakan masalah yang menantang dalam perancangan 

auditorium masa kini.  

5. Luas lantai dan volume auditorium harus dijaga agar cukup kecil, sehingga 

jarak yang harus ditempuh bunyi langsung dan bunyi pantul lebih pendek. 

Ada nilai volume per tempat duduk yang disarankan untuk berbagai jenis 

auditorium. 

6. Permukaan pemantul bunyi yang parallel (horizontal maupun Vertikal), 

terutama yang dekat dengan sumber bunyi, harus dihindari untuk 

menghilangkan pemantulan kembali yang tak diinginkan ke sumber bunyi. 

7. Penonton harus berada di daerah penonton yang menguntungkan, baik 

dalam hal melihat maupun mendengar. Daerah tempat duduk yang sangat 

lebar harus dihindari. Lorong antar tempat duduk jangan ditempatkan 

sepanjang sumbu longitudinal auditorium, di mana kondisi melihat dan 

mendengar sangat baik. Keuntungan akustik yang diberikan oleh tempat 

duduk continental (tanpa lorong longitudinal di tengah) cukup jelas. 

8. Bila di samping sumber bunyi utama yang biasanya ditempatkan di bagian 

depan auditorium, terdapat sumber bunyi tambahan di bagian lain ruang, 

maka sumber bunyi tambahan ini harus dikelilingi juga oleh permukaan 

pemantul bunyi. Dalam tiap auditorium, sebanyak mungkin energi bunyi 

harus dipancarkan dari semua posisi “pengirim” ke semua daerah 

“penerima”. 

9. Di samping permukaan pemantul yang berfungsi menguatkan bunyi 

langsung ke penonton, permukaan pemantul tambahan harus disediakan 

untuk mengarahkan bunyi kembali ke pementas. Hal ini penting terutama 

dalam auditorium yang dirancang untuk petunjukan musik atau vocal. 
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 Pemantul-pemantul bunyi yang ditempatkan dengan benar, selain 

menguatkan energi bunyi, juga menciptakan suatu kondisi lingkungan yang 

dikenal sebagai efek ruang (space effect). Hal ini tercapai bila pendengar 

menerima bunyi dari berbegai arah. Gejala ini khas untuk ruang-ruang tertutup 

tetapi hilang sama sekali pada teater terbuka. 

 Langkah-langkah yang ditulis sejauh ini akan memperbaiki cukup banyak 

(kadang-kadang secara mengherankan) kekerasan dalam auditorium ukuran 

kecil dan sedang, tetapi mereka tak akan menampilkan keajaiban. Seorang 

guru atau actor dapat berbicara dengan suara sangat lemah, sehingga, bahkan 

pendengar di dekatkannya, sulit untuk mengertinya. Dalam hal ini tidak mungkin 

diharapkan bahwa intensitas suaranya yang sangat lemah itu dapat dinaikkan 

oleh langkah pengaturan akustik yang biasa (tanpa penggunaan sistem 

penguat) menjadi tingkat yang dapat dimengerti. Karena itu langkah pertama 

dalam pengadaan kekerasan yang cukup harus berasal dari pementas itu 

sendiri. Ia harus berbicara keras dan dapat dimengerti, dengan suku-suku kata 

yang diucapkan keras dan dapat dimengerti, dengan suku-suku kata yang 

diucapkan dengan sejelas dan serata mungkin. Kekerasan yang baik tidak 

dapat diperoleh dalam auditorium tanpa bunyi yang dipancarkan dengan baik 

oleh sumbernya. 

Dalam auditorium yang besar, walaupun perhatian telah diberikan pada 

hal-hal yang telah dibahas sejauh ini, tingkat pembicaraan (speech level) sering 

terlampau rendah untuk kondisi mendengar yang memuaskan. Dalam keadaan 

semacam itu dan juga di tempat-tempat terbuka di mana tidak ada dinding-

dinding ruang untuk mengadakan pemantulan energi bunyi yang cukup, 

pemasangan system pengeras suara hampir selalu diperlukan, untuk menjamin 

kekerasan yang cukup dan distribusi bunyi yang baik.  

Ada cara-cara untuk memperoleh difusi akustik. Hal penting yang harus 

diperhatikan dalam usaha pengadaan difusi dalam ruang : permukaan tak 

teratur (elemen-elemen bangunan yang ditonjolkan, langit-langit ditutup, 

dinding-dinding yang bergerigi, kotak-kotak yang menonjol, dekorasi 

permukaan dipahat, bukaan jendela yang dalam, dll) harus banyak digunakan, 

dan harus cukup besar.  
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 Pengaruh penyebar akustik yang menguntungkan terhadap kondisi 

akustik auditorium-auditorium cukup nyata. Pemasangan permukaan-

permukaan tak teratur dalam jumlah dan ukuran yang cukup pada ruang-ruang 

dengan RT (waktu dengung) yang agak panjang, akan banyak perbaiki kondisi 

mendengar. Orator, aktor, pemusik, penyanyi – sebenarnya semua pementas 

dalam auditorium – mengharapkan bunyi yang ditimbulkan sumber tidak mati 

atau berkurang dengan cepat, tetepi bertahan untuk beberapa saat. Dengan 

perkataan lain, suatu auditorium harus bereaksi terhadap bunyi yang diinginkan 

seperti yang dilakukan instrument musik, meningkatkan dan memperpanjang 

bunyi asli. Perpanjangan bunyi ini sebagai akibat pemantulan berulang-ulang 

dalam ruang tertutup setelah sumber bunyi dimatikan disebut dengung  yang 

memberikan pengaruh tertentu pada kondisi mendengar. 

Karakterristik dengung optimum suatu ruang yang tergantung pada 

volume dan fungsi ruang meliputi (1) karakteristik RT (waktu dengung) terhadap 

frekuensi disukai, (2) perbandingan bunyi pantul terhadap bunyi langsung yang 

tiba di penonton menguntungkan, dan (3) pertumbuhan dan peluruhan bunyi 

optimum. 

 Pengendalian RT merupakan langkah yang penting dalam perancangan 

akustik suatu auditorium, tetepi kurang penting pada analisis bentuk ruang dan 

distribusi pemantulan energi bunyi yang baik. RT auditorium yang optimum 

dapat digambarkan oleh kumpulan kurva-kurva yang menyatakan nilai ideal 

sehubungan dengan volume dan fungsi ruang yang bersangkutan. 

 Pengalaman menunjukkan bahwa perbedaan yang besar pada nilai RT 

pada  frekuensi-frekuensi di luar frekuensi tengah akan menciptakan kondisi 

mendengar yang kurang memuaskan. Penyimpangan 5 sampai 10 persen dari 

nilai RT optimum yang ditetapkan biasanya masih dapat diterima, terutama 

dalam auditorium yang sangat difus. Ruang yang digunakan untuk pidato 

membutuhkan RT yang lebih pendek dibandingkan ruang dengan volume sama 

yang digunakan untuk musik atau vocal. 

 Dalam perancangan akustik suatu auditorium, sekali RT optimum pada 

jangkauan frekuensi tengah dipilih dan hubungan RT terhadap frekuensi di 

bawah 500 Hz di tetapkan, maka selanjutnya pengendalian dengung dilakukan 
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dengan menetapkan jumlah penyerapan ruang total yang harus diberikan oleh 

lapisan-lapisan akustik, penghuni, isi ruang dll, untuk menghasilkan RT yang 

telah dipilih tadi. Perhitungan RT yang disederhanakan untuk  ruang-ruang 

sedang dengan pemakaian bahan penyerap bunyi yang ekonomis (seperti 

dalam banyak hal), dapat menggunakan rumus  : 

 

xVA

V
RT




16,0
   

 
Dengan  RT   =  waktu dengung, sekon 
     V     =  volume ruang, meter kubik 
     A     =  penyerapan ruang total, sabin meter persegi 
     x     =  koefisien penyerapan udara. 

         

Rumus ini menunjukkan bahwa makin besar volume ruang, makin panjang RT, 

dan makin banyak penyerapan dimasukkan ke dalam ruang, makin rendah RT. 

Rumus ini juga menyatakan bahwa RT dalam auditorium yang sama dapat 

diubah dengan menambah atau mengurangi volume ruang (misalnya, dengan 

menurunkan atau menaikkan langit-langit yang dapat digerakkan), atau dengan 

menggunakan penyerap variable. 

 Karena penyerapan banyak bahan dan lapisan yang digunakan dalam 

rancangan auditorium biasanya berubah dengan frekuensi, maka nilai RT juga 

berubah dengan frekuensi. Karena itu perlu ditetapkan dan dihitung RT untuk 

sejumlah frekuensi wakil pada jangkauan frekuensi audio. Dalam memilih 

lapisan akustik sejumlah pertimbangan harus diperhatikan secara serentak. 

Dalam hampir semua auditorium penonton melakukan penyerapan 

terbanyak, yaitu sekitar 5 sabin ft persegi (0,45 meter persegi) per orang. Bila 

jumlah penonton sangat banyak berfluktuasi, maka kondisi mendengar harus 

juga memuaskan dalam ketidakhadiran sebagian atau seluruh penonton. Cara 

paling efektif untuk mencapai ini, walaupun tentunya tidak murah, adalah 

mengganti hilangnya penyerapan yang tadinya dilakukan oleh penonton, 

dengan tempat duduk empuk yang bagian bawah tempat duduknya juga 

menyerap. 
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Sebagai aturan umum, bahan penyerap bunyi harus dipasang sepanjang 

permukaan batas auditorium yang mempunyai kemungkinan besar 

menghasilkan cacat akustik seperti gema, gaung (flutter echoes), pemantulan 

yang berkepanjangan (long-delayed) dan pemusatan bunyi. Lapisan akustik 

mula-mula harus diberikan pada dinding belakang (berlawanan dengan sumber 

bunyi), kemudian pada bagian-bagian dinding samping yang paling jauh dari 

sumber bunyi atau sepanjang batas tepi langit-langit. Tidak ada suatu dasar 

yang membenarkan untuk menempatkan permukaan penyerap bunyi di bagian 

tengah langit-langit auditorium, karena fungsi utama daerah ini adalah 

memantulkan bunyi dengan cepat ke pendengar. 

Di samping menyediakan sifat-sifat akustik yang positif, seperti 

kekerasan yang cukup, distribusi energi bunyi yang merata, dan waktu dengung 

optimum, cacat-cacat akustik ruang yang potensial perlu ditiadakan. Cacat 

akustik yang paling sering dijumpai dan yang dapat merusak bahkan kadang-

kadang menghancurkan kondisi akustik yang sebenarnya baik, akan dijelaskan 

sejara singkat. Gema mungkin merupakan cacat akustik ruang yang paling 

berat, dapat diamati bila bunyi dipantulkan oleh suatu permukaan batas dalam 

jumlah yang cukup dan tertunda cukup lama untuk dapat diterima sebagai bunyi 

yang berbeda dari bunyi yang merambat  langsung dari sumbar ke pendengar. 

Gema terjadi jika selang minimum sebesar 0,4 sekon (untuk pembicaraan) 

sampai 0,1 sekon (untuk musik) terjadi antara penerimaan bunyi langsung dan 

bunyi pantul yang berasal dari sumber yang sama. Sebuah dinding belakang 

yang berhadapan dengan sumber bunyi dan memantulkan bunyi, merupakan 

penyebab gema yang berpotensial dalam suatu auditorium, kecuali bila dinding 

tersebut diatur secara akustik atau berada dibawah balkon yang dalam.  

 Gema tidak boleh dicampur-adukkan dengan dengung. Gema adalah 

pengulangan bunyi asli yang jelas dan sangat tak disukai, sedang dengung 

sampai batas-batas tertentu, adalah perluasan atau pemanjangan bunyi yang 

menguntungkan. 

Pemantulan yang berkepanjangan adalah cacat yang sejenis dengan gema, 

tetapi penundaan waktu antara penerimaan bunyi langsung dan bunyi pantul 

agak lebih singkat. 
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 Gaung terdiri dari dari gema-gema kecil yang berturutan dengan cepat 

dan dapat dicatat serta diamati bila ledakan bunyi singkat, seperti tepukan 

tangan atau tembakan, dilakukan di antara permukaan-permukaan pemantul 

bunyi yang sejajar, walaupun kedua pasangan dinding lain yang berhadapan 

tidak sejajar, menyerap atau merupakan permukaan-permukaan difus. Eliminasi 

permukaan-permukaan pemantulan yang berhadapan dan saling sejajar adalah 

salah satu cara untuk menghindari gaung. Gaung tidak akan diamati bila 

sumber bunyi tidak diletakkan diantara permukaan-permukaan sejajar yang 

kritis. Gaung juga dapat terjadi antara permukaan-permukaan pemantul bunyi 

yang tidak sejajar, bila sumber bunyi diletakkan diantara permukaan-

permukaan ini. 

 Gema, pemantulan yang berkepanjangan, dan gaung dapat dicegah 

dengan memasang bahan penyerap bunyi pada permukaan pemantul yang 

menyebabkan cacat ini. Bila penggunaan lapisan akustik sepanjang daerah-

daerah kritis ini tidak memungkinkan, maka permukaan itu harus dibuat difusif 

atau miring, agar menghasilkan pemantulan yang tertunda secara singkat dan 

menguntungkan. Pemusatan bunyi, yang kadang-kadang dinyatakan sebagai 

“titik panas” (hot spots), disebabkan oleh pemantulan bunyi pada permukaan-

permukaan cekung. Intensitas bunyi di titik panas sangat tinggi dan selalu 

terjadi dengan kerugian pada daerah dengar atau “titik mati” (dead spots), di 

mana kondisi mendengar adalah buruk. Adanya titik panas dan titik mati 

menyebabkan distribusi energi bunyi yang tak merata dalam ruang. Eliminasi 

gejala ini dalam akustik ruang adalah penting. 

 Dinding-dinding cekung yang besar dan tak terputus, terutama yang 

mempunyai jari-jari kelengkungan yang besar, harus ditiadakan atau dilapisi 

dengan bahan penyerap bunyi yang efesien. Bila permukaan cekung yang 

besar tidak dapat dihindari atau pemakaian lapisan akustik tidak 

memungkinkan, maka permukaan cekung ini harus diletakkan sedemikian rupa 

sehingga permukaan tersebut memusatkan bunyi di suatu daerah di luar atau di 

atas daerah penonton. 

 Pemilihan dan pemasangan sistem penguat suara yang cocok dan tepat 

dapat mengurangi gejala akustik gema, pemantulan yang berkepanjangan, 
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gaung, dan pemusatan bunyi yang merusak, tetapi sistem tersebut tidak akan 

pernah dapat mengatasainya dengan sempurna. 

Distorsi adalah perubahan kualitas bunyi musik yang tidak dikehendaki, 

dan terjadi kerena ketidak-seimbangan atau penyerapan bunyi yang sangat 

banyak oleh permukaan-permukaan batas pada frekuensi-frekuensi yang 

berbeda. Ini dapat dihindari bila lapisan-lapisan akustik yang digunakan 

mempunyai karakteristik penyerapan yang seimbang pada seluruh jangkauan 

frekuensi audio. 

Resonansi ruang, kadang-kadang disebut kolorasi terjadi bila bunyi 

tertentu dalam pita frekuensi yang sempit mempunyai kecenderungan berbunyi 

lebih keras dibandingkan dengan ruang besar. Eliminasinya penting, terutama 

dalam rancangan studio radio dan rekaman, di mana bunyi ditangkap oleh 

mikrofon. 

Gejala bayangan bunyi dapat diamati di bawah balkon yang menonjol 

terlalu jauh kedalam ruang suatu auditorium. Ruang balkon semacam itu, 

dengan kedalaman yang melebihi dua kali tinggi harus dihindari, karena mereka 

akan menghalangi tempat duduk yang jauh, yang berada di bawah balkon, 

untuk menerima bunyi langsung dan bunyi pantul dalam jumlah yang cukup, 

dengan demikian menciptakan audibilitas yang buruk di bagian ini. 

 Frekuensi bunyi tinggi mempunyai kecenderungan untuk “merangkak” 

sepanjang permukaan-permukaan cekung yang besar, seperti kubah setengah 

bola. Suatu bunyi yang sangat lembut seperti bisikan yang diucapkan di dekat 

kubah tersebut secara mengherankan akan terdengar pada sisi yang lain.    
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

b. Obyek Penelitian 

Oleh karena keunikan sistem akustik pada setiap ruang dan kegunaan, 

maka penelitian ini memilih ruang 104 FMIPA UNY sebagai objeknya. Ruang 

tersebut  digunakan sebagai ruang pertemuan ilmiah (kuliah, seminar, diskusi 

panel) baik oleh mahasiswa maupun staf akademik. Pemilihan tempat 

penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa akustik di ruangan ini relatif 

kurang baik, dalam hal ini suara yang diterima oleh pendengar kurang jelas. 

 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Waktu penelitian dilakukan pada pagi, siang dan sore hari.  Cara 

penelitiannya adalah dengan mencoba berbagai kemungkinan jumlah 

loudspeaker, posisi loudspeaker, arah loudspeaker dan intensitas bunyi yang 

dihasilkan dari sistem pengeras suara untuk berbagai frekuensi. Standar 

kebaikan akustiknya adalah waktu dengung (reverberation time) dalam ruangan 

berdasarkan frekuensi dan amplitudo bunyi. Interval frekuensi bunyi yang diteliti 

berkisar antara 100 Hz hingga 2000 Hz. Sedangkan intensitasnya (aplitudo) 

sedemikian hingga terdengar “sakit”. Penelitian dilakukan ketika ruangan dalam 

keadaan hampir kosong (masih tersisa beberapa tempat duduk), dan belum 

dipasang bahan penyerap bunyi. 

 

d. Instrumen untuk Mendapatkan Data 

Data dikumpulkan melalui eksperimen baik secara kuantitatif yang diukur 

dengan decible meter, osiloskop, dan kamera digital maupun secara kualitatif 

didasarkan pada respon pendengar yang memanfaatkan  ruang tersebut. Lebih 

dahulu ditata jumlah dan orientasi speaker enclosurenya, selanjutnya di ukur 

intensitas suara yang dihasilkannya dengan menggunakan decible meter dan 

osiloskop untuk mengetahui distribusi suara dalam ruang. Selain itu, untuk 
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mengetahui hasil yang lebih baik perlu diuji secara kualitatif dengan 

menghadirkan sejumlah pendengar ke dalam ruangan untuk mendengarkan 

akustik di ruang tersebut. Hasil akustik yang terbaik inilah yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentuklan orientasi speaker enclosurenya. Waktu 

dengung diukur dengan kemera digital. Pada mode video, kamera tersebut 

digunakan untuk merekam perubahan amplitudo (intensitas) bunyi dari keadaan 

amplitudo maksimum hingga tinggal 0,000001 dari amplitudo semula (turun – 

60 dB) atau sama dengan amplitudo nol. Durasi (lama waktu) terjadinya 

perubahan tersebut merupakan waktu dengung pada frekuensi yang 

bersangkutan. 

 

e. Teknik Analisis Data 

Data dikumpulkan melalui eksperimen baik secara kuantitatif yang diukur 

dengan decible meter, osiloskop, dan kamera digital maupun secara kualitatif 

yang didasarkan pada respon pendengar yang memanfaatkan  ruangan 

tersebut. Dengan demikian teknik analisis datanya adalah deskriptif kuantitatif 

dan kualitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Penelitian 

 
Hasil pengamatan kuantitatif  waktu dengung untuk frekuensi tetap 

sebesar 1000 Hz  pada berbagai amplitudo adalah sebagai berikut : 

 

No. Amplitudo Waktu Dengung (detik) 

1. 200 mV 1,13 

2. 400 mV 1,22 

3. 800 mV 2,06 

4. 1 volt 2,10 

5. 2 volt 2,11 

 

 
Sedangkan hasil pengamatan kuantitatif  waktu dengung untuk beberapa 

frekuensi pada amplitudo awal yang sama adalah sebagai berikut : 

 

No. Frekuensi (Hz) Waktu Dengung (detik) 

1. 125 1,02 

2. 250 2,09 

3. 500 2,10 

4. 1000 2,12 

5. 2000 2,16 

 

 
Gambar berikut menunjukkan urutan kronologis salah satu proses 

perekaman untuk mengukur waktu dengung pada frekuensi 1000 Hz dengan 
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amplitudo awal 2 volt.  Ternyata diperlukan waktu 2,11 detik untuk sampai ke 

amplitudo nol. 
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2. Pembahasan 

Hasil pengamatan kualitatif terhadap cacah loudspeaker (sebagai 

sumber bunyi) menunjukkan bahwa jika dipasang 1 (satu) loudspeaker ternyata 

suara tidak merata pada seluruh ruangan dan bila suara diperkeras muncul 

dengung yang tidak pernah habis. Gejala yang sama terjadi untuk 2 (dua) dan 3 

(tiga) loudspeaker, kecuali sedikit lebih merata. Untuk 4 (empat) loudspeaker 

mulai terjadi pemerataan suara pada seluruh ruangan meskipun dengan 

volume yang relatif lebin kecil dari pada sebelumnya. Akhirnya, ketika keempat 

loudspeaker tersebut dipasang pada langit-langit ruangan menghadap ke 

bawah, dapat dihasilkan kualitas suara yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk 

volume yang relatif lebih kecil dapat dihasilkan suara yang merata pada seluruh 



                                                                                                                                          27 

 

ruangan (pengamatan melalui sound level meter pada berbagai titik uji 

menunjukkan nilai dB yang sama) dan kata-kata yang keluar dari sumber bunyi 

relatif lebih jelas. Pada konfigurasi tersebut tetap muncul dengung yang sangat 

mengganggu ketika volume suara cukup keras. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bunyi terdengar relatif lebih nyaman 

dan merata ketika suara berasal dari banyak sumber (terpasang 4 buah 

loudspeaker) masing-masing dengan volume (amplitudo) yang relatif kecil. 

Posisi sumber-sumber suara tersebut paling baik berada pada atap ruangan (di 

atas pendengar) menghadap ke bawah dan dengan jarak yang “adil”. Selain itu 

juga diperoleh hasil bahwa makin besar volume (amplitudo/intensitas) bunyi 

makin lama waktu dengungnya (reveberation time) dan makin tinggi 

frekuensinya (pada jangkauan frekuensi yang diteliti) makin lama pula waktu 

dengungnya (untuk keadaan bahan penyerap tertentu).  

 

 

2. Saran 

a. Mengingat sistem akustik suatu ruangan bersifat unik, maka waktu 

dengung hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk ruang lain 

yang berbeda kondisinya. Tetapi teknik penelitiannya dapat digunakan 

untuk model ruang yang lain. 

b. Bahan penyerap bunyi (dipasang pada dinding ruang) dengan koefisien 

serapan tertentu dapat diteliti dan diterapakan untuk peningkatan 

kualitas akustik ruang yang diteliti. 

c. Penggunaan alat rekam video (kamera digital) dengan interval waktu 

perekaman (sampling rate) yang lebih kecil dapat meningkatkan 

ketelitian hasil penelitian.  

d. Waktu pengambilan data akan lebih baik bila tanpa gangguan suara dari 

luar, misalkan pada dini hari.  
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