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DASAR-DASAR PERANCANGAN AKUSTIKA 

ARSITEKTUR

https://acourete.com/unduh-gratis-ebook-architectural-acoustics/
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Auditorium
auditorium/au·di·to·ri·um/ n 
bangunan atau ruangan besar
yang digunakan untuk
mengadakan pertemuan
umum, pertunjukan, dan
sebagainya
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auditorium/au·di·to·ri·um/ n bangunan atau ruangan besar yang digunakan untuk
mengadakan pertemuan umum, pertunjukan, dan sebagainya
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Konfigurasi
seat/

panggung
BentukFungsi

JENIS-JENIS AUDITORIUM
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Beberapa jenis auditorium berdasarkan
1. Fungsi
2. Bentuk
3. Konfigurasi

Kesempatan kali ini akan kita bahas berdasarkan Fungsinya.
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Speech
Eg: Lecture Hall, teater, 
conference, ruang dewan, 
ruang pengadilan

Music
1. Akustik (tanpa audio)

Eg: symphoni, orchestra, dll
2. Dengan Audio

Eg:  Pop, rock, jaz, tari dll

Music 
& 

Speech

Eg: multifunction, rumah
ibadah, opera

AUDITORIUM BERDASARKAN FUNGSINYA
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Untuk webinar kali ini kita akan membagi jenis-jenis auditorium menjadi 3, yaitu
1. Auditorium untuk fungsi speech (pidato) contohnya : Lecture Hall, teater, conference, 

ruang dewan, ruang pengadilan
2. Auditorium untuk fungsi music terbagi menjadi 2 yaitu Auditorium yg digunakan untuk

musik tanpa audio (akustik) dan Auditorium yang digunakan untuk musik dengan audio. 
Contok auditorium akustik yaitu symphoni, orchestra, dll. Auditorium dengan audio 
biasanya digunakan untuk pertunjukkan pop, jaz, rock, tari, dll.

3. Auditorium serbaguna (multi purpose room) *auditorium jenis ini yang banyak
ditemukan
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Lecture Hall

Contoh beberapa jenis auditorium
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Concert Hall
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Multipurpose room 
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Permasalahan
Auditorium
• Ketidaknyamanan

Visual
• Ketidaknyamanan

Audio 
(pendengaran)
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Permasalahan yang sering terjadi di Auditorium
• Ketidaknyamanan Visual
• Ketidaknyamanan Audio (pendengaran)

Yang akan kita bahas adalah ketidaknyamanan pendengarannya, penyebabnya apa dan
solusinya bagaimana.
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AKUSTIKA ARSITEKTUR

“Akustika Arsitektur adalah keilmuan untuk mendesain ruangan, 
struktur dan konstruksi dari sebuah ruangan yang tertutup, serta
sistem-sistem mekanikal pendukungnya bagi tujuan peningkatan
kualitas akustik (pidato dan juga musik, atau gabungan di antara

keduanya), di dalam suatu ruang.”
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Sebelum lebih jauh, Ketidaknyamana pendengaran pada auditorium/ruang pertunjukkan
bisa dipelajari penyelesaian masalahnya dengan ilmu Arsitektural Akustik. 
Arsitektural akustik ialah keilmuan untuk mendesain ruangan, struktur dan konstruksi dari
sebuah ruangan yang tertutup, serta sistem-sistem mekanikal pendukungnya bagi tujuan
peningkatan kualitas akustik (pidato dan juga musik, atau gabungan di antara keduanya), di 
dalam suatu ruang.”
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PANTULAN SUARA (REFLECTION)

Reflection
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Pantulan Suara (Reflection) adalah gelombang suara yang merambat melalui media 
tertentu (misalnya udara) kemudian mengenai permukaan media lain (misalnya dinding), 
dan memantul kembali ke arah lain. Fenomena pantulan suara secara mudah dapat dilihat
pada ilustrasi gambar 2. Sedangkan suara langsung (direct sound) adalah suara yang 
merambat di udara dari sumber suara, langsung menuju ke penerima suara.

Pantulan Suara menyebabkan manusia mendengarkan suara langsung dan beberapa suara
pantulan yang sampai ke telinga dengan arah dan waktu yang berbeda. Hal ini menciptakan
persepsi ruang, akan tetapi terkadang mengurangi kejelasan suara langsung apabila suara
pantulan yang didengar cukup besar
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DENGUNG (REVERBERATION) 

Reverberation

14

Dengung (Reverberation)/ Gaung adalah pantulan suara pada permukaan bidang ruangan
yang terjadi berulang-ulang
sampai suara tersebut hilang. Ilustrasi fenomena dengung dapat dilihat pada gambar.
Dengung menyebabkan manusia mendengarkan satu suara langsung dan suara dengung
yang melemah dalam
periode waktu tertentu.

Hal ini menciptakan persepsi ruang, akan tetapi mengurangi kejelasan suara langsung
apabila waktu dengung yang jauh lebih lambat dari satuan bunyi suku kata pada suara
ucap atau satuan bunyi dari sebuah pertunjukan musik. Dengung diperlukan dalam porsi
tertentu untuk suara tertentu, akan tetapi dapat
juga mengganggu untuk suara yang lain.
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GEMA

Echo
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Gema (Echo) menyebabkan manusia mendengarkan suara langsung dan suara gema
berulang kali dalam periode waktu tertentu. 

Hal ini menciptakan bunyi suara yang bertumpuk - tumpuk. Suara yang bertumpuk dapat
terdengar teratur atau terdengar berantakan.Gema kadang dibutuhkan untuk memberikan
persepsi suara tertentu yang diinginkan oleh pemilik suara, akan tetapi gema yang tidak
terkendali merupakan gangguan suara yang memberikan
pengalaman buruk kepada pendengar.

Perlu diketahui bahwa gema (echo) dan dengung atau gaung (reverberation) adalah
sesuatu yang berbeda. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah
bunyi asli, sedangkan dengung adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan
dengan bunyi asli. 
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PERBEDAAN GEMA DAN GAUNG

GAUNG GEMA

Bunyi pantul yang terdengar sebagian
bersamaan dengan bunyi asli. 

Bunyi pantul yang terdengar beberapa
saat setelah bunyi asli

Dihasilkan dari dinding pantulan
minimum berjarak 16,2m 

Jarak dinding di bawah pantulan
minimum yaitu berjarak kurang dari
16,2m dari sumber
suara

Tidak semua gaung merugikan Semuanya merugikan
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Perlu diketahui bahwa gema (echo) dan dengung atau gaung (reverberation) adalah
sesuatu yang berbeda. 
Gema adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli, sedangkan
dengung adalah bunyi
pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli. 

Selain itu gema dihasilkan dari dinding pantulan minimum berjarak 16,2m dari sumber
suara, sedangkan dengung terjadi jika jarak dinding di bawah pantulan minimum yaitu
berjarak kurang dari 16,2m dari sumber suara. Gambar mengilustrasikan dengan cukup
jelas perbedaan antara dengung dan gema

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa tidak semua dengung (reverb) bersifat
merugikan bagi pendengarnya. Pada kondisi khusus seperti pada pertunjukan musik di 
sebuah hall, mixing audio, dan lain-lain. Reverb sering kali dikombinasikan dengan efek
delay untuk menghasilkan efek audio yang lebih enak didengar
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PENYEBAB RUANGAN BERDENGUNG 
(GAUNG)/ BERGEMA
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Didominasi material 
reflektor

Bentuk ruangan

Peletakkan pengeras
suara (speaker)

Beberapa penyebab ruangan berdengung (gaung)/bergema:
1. Permukaan dalam ruangan didominasi oleh material yang bersifat reflector (pemantul
suara)

Ciri2 material pemantul suara: permukaan licin, keras, padat, berat, dll
2. Bentuk permukaan dalam ruangan, gaung/gema dalam ruangan kubus/balok akan
berbeda dengan gema/gaung dalam ruangan yg berbentuk setengah bola. 

Pada pada ruangan berbentuk kubus biasanya arah pantulan akan bersifat acak, jika
setengah bola akan terjadi pemusatan arah pantulan
3. Peletakkan pengeras suara (speaker), peletakkan speaker yang mengarah langsung ke
lantai/dinding akan berbeda jika arah speaker kita arahkan ke pendengar. Jarak antara
permukaan pantulan juga harus dipertimbangkan.

Hal-hal diatas sangat harus dipertimbakan untuk mendapatkan kualitas suara yang baik
dalam ruangan. 
Selanjutnya akan membahas untuk solusi ruangan jika didominasi oleh material pemantul
suara (reflector)
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Architectural Acoustics
18

Ilustrasi pantulan suara dalam ruangan. Dalam ruangan terdapat sumber suara yaitu orang 
yang berada dipanggung dan pendengar yang duduk dikursi penonton. 
Suara yang diterima oleh pendengar berasal dari suara langsung dan suara pantulan. 
Jika suara pantulan yang datang lebih lama dari suara asli akan terjadi ketidaknyamanan
pendengaran bahkan bisa mengakibatkan kesalahan informasi yang diterima pendengar. 
Bagaimana cara mengatasi pantulan yang menyebabkan ruangan menjadi
berdengung/gema ini?
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Architectural Acoustics

Absorber

19

Penambahan absorber pada permukaan ruangan misalnya diilustrasi isi pada plafon, akan
mengurangi pantulan suara yang diterima pendengar yang berasal dari plafon. Sehingga
dapat mengurangi sedikit dengung/gema dalam ruangan.
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Architectural Acoustics

Absorber
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Absorber

Ketika kita menambahkan absorber pada dinding dalam ruangan. Pantulan suara yang tadi
mengarah kedinding akan diserap oleh absorber. Sehingga dengung/gema dalam ruangan
akan berkurang lebih banyak lagi dan kenyamanan pendengaran akan lebih baik dari pada
ruangan tanpa absorber. 

Dalam fenomena gaung/gema ini, solusi penambahan absorber untuk menutupi
permukaan dalam ruangan secara keseluruhan pun tidak sarankan. Hal itu hanya akan
mematikan suara dalam ruangan. Keberadaan gaung/gema dalam ruangan masih
diperlukan untuk memperkuat suara pembicara, namun dalam porsi tertentu. Tergantung
fungsi ruangan. 
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PARAMETER 
AKUSTIK

• RT (Reverberation Time) – Waktu
Dengung

• STI (Speech Transmission Index) – Indeks
Kejelasan Suara

• C80 (Clarity) – Indeks Bauran Suara
Musik
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Gaung/dengung dalam ruangan seperti sebelumnya ada yang merugikan ada yang tidak. 
Jika gaung dalam ruangan sudah berlebihan akan menimbulkan kesalahan presepsi
pendengaran dak ketidaknyamanan pendengaran. Didalam akustik ada beberapa
parameter akustik yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya. Sehingga parameter ini bisa
menjadi acuan untuk mengetahui apakah ruangan sudah sesuai standar dan parameter ini
bisa menjadi acuan untuk mendesign akustik ruang dalam suatu bangunan. 
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NEXT WEBINAR : 28 Mei 2021

REVOLUTIONARY MOVEMENT
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CONTACT US

@acoureteacoustics@acoureteAcourete @acourete
Acourete Acoustics & Noise 

Control

ACOURETE
Acoustics and Noise Control Company
Jalan Hayam Wuruk No. 2-S, Jakarta 10120 Indonesia
Tel       : +62 21 3513351
Icha     : +62 811 9620 555
Harry (Reseller)  : +62 812-9395-1555
Fax      : +62 21 3458143
acourete.com
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