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ABSTRAK 

Ruang Djelantik merupakan ruang konferensi kecil yang sering digunakan untuk seminar, terletak di lantai 

dua gedung Arsitektur ITS. Di sebelah utara ruangan terdapat ruang TU, sisi selatan dan barat daya 

merupakan lahan parkir jurusan arsitektur, di barat daya ruangan terdapat jalan utama ITS yang sering dilalui 

kendaraan bermotor. Sebelah tenggara ruangan adalah lahan parkir rektorat, di sebelah barat ada selasar yang 

terkadang menjadi area penerima tamu saat seminar berlangsung di ruang Djelantik. Ruang konverensi 

tentunya memiliki standar tertentu baik untuk luas ruangan dan kapasitas ruang, pencahayaan, penghawaan, 

serta akustik ruangan. Ruang konverensi harus memiliki waktu dengung antara 0,6 hingga 0,8 detik agar 

peserta dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh pembicara. Ruangan dengan waktu dengung 

tinggi akan mengakibatkan speech intelegibility rendah sedangkan ruangan dengan waktu dengung terlalu 

rendah akan membuat ruangan tersebut terlalu kedap. Banyak hal yang mempengaruhi kenyamanan audio 

dalam ruangan antara lain lokasi ruangan, background noise, jarak ruangan terhadap sumber bising, luas 

ruangan, material bangunan baik eksterior maupun interior, dan volume ruangan. Tujuan dari penelitian ini 

untuk memberikan alternatif solusi untuk permasalahan akustik di ruang djelantik ITS, dalam hal ini 

menjawab permasalahan untuk waktu dengung ruangan. 

Studi ini menggunakan metode eksperimen dengan taktik matematis. Penelitian dilakukan dengan 

mengevaluasi pengaruh desain selubung dalam hal ini material interior dinding, lantai dan plafond terhadap 

waktu dengung. Evaluasi kenyamanan akustik didasarkan pada standar waktu dengung untuk ruang 

konferensi.  

Dari hasil pengukuran ternyata waktu dengung ruang Djelantik tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan 

standar yang harus dipenuhi sehingga hanya perlu sedikit tratment. Dengan mengganti plafond dengan papan 

serat tatal kayu tebal 2" pada rangka dan melapisi sebagian dinding menggunakan kayu dan karpet, waktu 

dengung ruang Djelantik dapat turun sekitar antara 6,3% hingga 28% untuk frekuensi rendah dan turun 

hingga 64% untuk frekuensi tinggi. 

Kata Kunci: Akustik, Interior, Ruang Konferensi, Waktu Dengung 

 

 

ABSTRACT 

Djelantik room is a conference room in department of architecture ITS. On the north side of Djelantik Room, 

there is administration room, south and southwest side of this room there’s parking area of architecture 

department and there is a main road of ITS which is often pass many vehicles. On the north side there’s a 

hall which being reception area where the seminar take place in this room. This situation bring high 

background noise in this conference room. Conference room has a standard  of capacity, lighting system, air 

system and acoustic system. Good conference room has reverbration between 0.6-0.8 seconds. High 

reverbration time would reduce speech inteligibility in that room. Too low reverbration time is means 

impermeable room. Many factors influence speech intelegibility such as location of the room, background 

noise, distance between room and source of noise, interior and exterior materials of building and room’s 

valume. This research aim to give an alternativa solution for acoustical problem in Djelantik Room of ITS, 

especially in room’s reverbration time. 

This research experimental methods with mathematical tactics by evaluating the effect of the design envelope 

in this case the material interior walls, floor and ceiling of the reverberation time. Evaluation  base on the 

standard of reverberation time for conference room.  
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Based on measurement fa reverbration time on Djelantik room, it doesn’t  need so many treatment for getting 

great quality. Replacing the ceiling with thick wood fiberboard 2 "on the framework and coating some wall 

with carpet on wood panel can decrease 6,3% up to 28% reverbration time for low frequency and up to 64% 

for high frequency. 

Keywords: Acoustics, Conference Room, Interior, Reverbration Time   

 

PENDAHULUAN 

Ruang konferensi memiliki stadar tertentu untuk akustik baik dari background noise 

maupun waktu dengung. Background noise adalah bunyi latar belakang yang tidak diinginkan. 

Bunyi tersebut bisa berasal dari berisiknya mesin AC maupun kebisingan dari luar. Background 

noise tinggi akan mengganggu audience maupun pembicara dalam ruang konverensi. Waktu 

dengung merupakan waktu yang diperlukan bunyi untuk meluruh sepenuhnya. Ruangan dengan 

reverbration tinggi akan menyebabkan suara di ruangan terlalu menggema sehingga para audience 

sulit mendengar apa yang dikatakan pembicara. Untuk ruang konferensi, waktu dengung yang baik 

adalah 0,8s. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang djelantik merupakan ruang konferensi kecil yang digunakan untuk kuliah, maupun 

seminar. Ruangan ini memiliki luas 177,97 m2. Bahan yang digunakan untuk lantai adalah ubin 

teraso 20x20, dinding menggunakan bata dengan finishing plester dan cat, plafond gypsum board 

9mm. Ruangan ini terletak di lantai dua dengan kapasitas ruang 82 orang (Gambar 1). Di utara 

ruangan terdapat ruang Administrasi jurusan Arsitektur, selatan dan barat daya ruangan merupakan 

area parkir jurusan arsitektur, tenggara adalah lahan parkir rektorat, di sebelah barat ada selasar 

yang digunakan untuk arera penerima dan pendaftaran saat seminar di ruang Djelantik berlangsung. 

Bising latar belakang pada ruangan ini tidak terlalu besar karena terletak di lantai 2 dan jauh dari 

ruang publik, namun saat seminar berlangsung terkadang audience kurang jelas mendengar apa 

yang disampaikan pembicara. 

 

Gambar 1. Ruang Djelantik ITS 



                                                                                                        

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi solusi desain akustik pada ruang djelantik. Secara 

umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan taktis matematis. 

Metode eksperimen digunakan karena terdapat rekayasa variabel dalam hal ini material dinding dan 

lantai sebagai variabel bebas dan waktu dengung sebagai variabel terikat. 

Untuk mengevaluasi kinerja akustik ruang djelantik dilakukan pengukuran waktu dengung 

dengan cara membuat sumber bunyi dengan letusan balon atau petasan pada area pembicara dan 

pengukuran dilakukan di tengah ruangan. Sketarionya terangkum pada gambar 2. Alat yang 

digunakan adalah sound level meter. Frekuensi yang diukur antara lain 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1KHz, 2KHz, dan 4Khz seperti pada penelitian Sant’ana (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Satwiko (2004) dan Templeton (2001) dinding dengan lapisan panel multipleks 

maupun gypsum memiliki kemampuan serap yang lebih baik dibandingkan dinding dengan 

finishing plester saja. Lantai dengan karpet tebal juga akan menyerap suara lebih banyak 

dibandingkan lantai teraso. Dari keterangan tersebut, maka skenario eksperimen terangkum dalam 

tabel 1. Untuk luas bidang pelapis yang menutupi dinding dan lantai dapat diperhitungkan 

kebutuhannya secara matematis menggunakan persamaan 1 dan 2 

 

 

RT = 0,161 V / a  

Dimana: V = Volume (m3) 

    a = Sabine (m2Sabine)       (Persamaan 1) 

 

 

 

a = s α (sabine) 

Dimana: s  = Luas bidang serap (m2) 

   α = Absorbsi tiap frekuensi      (Persamaan 2) 

 

 

 

Gambar 2. skenario pengukuran reverbration time 

ruang djelantik 

Sumber bunyi 

Pengukuran 



Tabel 1. Rekayasa Material  

Dinding Lantai Plafond

Base Case a Bata Plester fin. Cat Ubin Teraso Gypsum board

b Bata Plester fin. Cat Karpet tipis Gypsum board

c Bata Plester fin. Cat Karpet Tebal Gypsum board

d

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Ubin Teraso Gypsum board

e

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Karpet tipis Gypsum board

f

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Karpet Tebal Gypsum board

g

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Ubin Teraso

papan serat tatal kayu 

tebal 2" pada rangka

h

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Karpet tipis

papan serat tatal kayu 

tebal 2" pada rangka

i

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Karpet Tebal

papan serat tatal kayu 

tebal 2" pada rangka

Kategori Kode
Material

Treatment

 
 

HASIL DAN ANALISA 

Revebration time di frekuensi 125-4000Hz pada ruang Djelantik dari hasil pengukuran 

terangkum pada tabel 2. Dari situ tampak bahwa untuk semua frekuensi, waktu dengung ruang 

Djelantik berada di atas standar. Artinya ruangan ini tidak cukup nyaman karena suara penyaji 

materi di depan ruangan terdengar terlalu menggema.  

 
Tabel 2. Hasil pengukuran  

Frekwensi (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Referbration Time 

(s) 0,96 1,14 1,03 1,11 1,54 1,47

Standart (s) 0,8  
 

Menurut tampleton 2001, untuk ruang djelantik dengan volume 711,89 m3, standart 

reverbration time adalah 0,8 detik. Jika masuk dalam persamaan 1 maka didapat perhitungan luas 

bidang serap yang diperlukan sebanyak di tabel 3. 

 

Tabel 3. Jumlah bidang serap yang diperlukan 

Frekwensi (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Referbration Time (s) 0,96 1,14 1,03 1,11 1,54 1,47

Standart (s) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

a (m²sabine) 120,01 100,40 111,09 103,65 74,29 78,19

a seharusnya 

(m²sabine) 143,27 143,27 143,27 143,27 143,27 143,27

Kekurangan bidang 

serap (m²sabine) : 23,26 42,86 32,18 39,62 68,98 65,08  
 

 Sesuai dengan skenario eksperimen, ternyata yang dapat memenuhi standar waktu dengung 

untuk ruang konferensi adalah model G dengan material sebagai berikut: sebagian dinding dilapisi 



                                                                                                        

karpet tebal pada papan berserat mineral, lantai cukup menggunakan keramik, plafond diganti 

dengan papan serat tatal kayu tebal 2" pada rangka (gambar 3) 

 Selisih reverbration time yang disyaratkan dan yang terjadi di lapangan tidak terlalu jauh 

sehinga treatment yang diperlukan juga tidak terlalu berat. Hanya menambah sedikit bahan 

penyerap baik di plafond, dinding maupun lantai. Bidang serapan dipsang sedikit lebih banyak dari 

seharusnya karena bertujuan untuk menurunkan RT di frekuensi 125 dan 250. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantai dan dinding menggunakan karpet. Warna karpet yang dipilih adalah warna gelap 

agar tidak mudah kotor. Lantai cukup dipasang karpet setebal 6mm. Karpet merupakan salah satu 

bahan berpori. Prinsipnya energi bunyi diubah mnjadi energi panas dalam pori pori sedangkan 
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Gambar 3. Waktu dengung untuk setiap model 

ruang djelantik 

Gambar 4. Re-design ruang djelantik 



sisanya dipantulkan kembalike permukaan bahan. Menurut doelle, 1986, Jenis serat yang ada pada 

karpet tidak berpengaruh pada penyerapan bunyi. 

 Dinding difinishing dengan karpet yang lebih tebal dengan direkatkan pada papan berserat 

mineral dengn lubang lubang dan diberi rongga udara di belakangnya. Karpet berfungsi sebagai 

penyerap bunyi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karpet dengan papan mineral akan lebih 

tinggi daya serapnya. Celahudara di belakangnya dapat memperlambat dan melemahkan energi 

bunyi. Adnya celah udara juga menjadikan dinding ini mampu menyerap bunyi dengan frekuensi 

rendah. Plafond diganti dengan papan serat tatal kayu tebal 2" pada rangka pemilihan warna lebih 

disarankan pada warna yang eksisting (putih). Papan ini lebih berfungsi untuk menyerap frekuensi 

rendah sekitar 125db. 

 

Dari hasil eksperimen tersebut, didapat ternyata menyerap suara dengan frekuensi rendah 

makin sulit dibanding frekuensi tinggi (gambar 3).  Dapat dilihat pada gambar 3 untuk menyerap 

suara dengan frekuensi diatas 1000Hz, dengan hanya memberi treatment pada lantai saja suara 

dapat terserap sehingga waktu dengungnya dapat memenuhi standar, namun untuk frekuensi 125Hz 

perlu bahan dengan absorbsi yang lebih baik. 

Absorbsi bahan plafond lebih baik dari pada penutup lantai (karpet tipis maupun tebal) 

sehingga dengan luas yang sama, memberi treatment pada plafond dapat mengurangi lebih banyak 

waktu dengung dari pada hanya dengan karpet pada lantai (gambar 3). Hanya dengan memberi 

papan serat kayu tebal pada plafond dan papan kayu yang dilapisi karpet pada sebagian dinding 

sudah mampu mereduksi waktu dengung sehingga memenuhi kriteria (gambar 3 dan gambar 4). 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pengukuran didapat bahwa waktu dengung ruang djelantik ITS tidak memenuhi 

syarat sebagai ruang konferensi. Setelah beberapa eksperimen dilakukan, hasil yang didapat ada 

tiga alternatif design yang mampu menyerap bunyi dengan baik sehingga waktu dengung ruangan 

jadi lebih kecil terutama untuk suara dengan frekuensi rendah. Alternatif design tersebut ada pada 

tabel 4. 

 

Tabel 4 Alternatif design agar waktu dengung ruang djelantik memenuhi standar 

Dinding Lantai Plafond

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Ubin Teraso

papan serat tatal kayu 

tebal 2" pada rangka

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Karpet tipis

papan serat tatal kayu 

tebal 2" pada rangka

Dinding dilapis Karpet 

tebal pada papan berserat 

mineral Karpet Tebal

papan serat tatal kayu 

tebal 2" pada rangka

Material
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