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5.1.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Seni merupakan hal yang paling penting dalam hubunganhya dengan 

bangunan teater. Seni merupakan sesuatu yang relatif, tidak dapat 

dianggap salah atau benar. Begitu pula dengan langgam postmodern. 

Postmodern selalu m~nganggap semuanya benar, tidak ada yang salah. 

Penekanan Desain : Teater Postmodern 

Istilah postmodern dijelaskan oleh Merriam-Webster sebagai salah satu 

yang berkait~n dengan, atau sebagai s~buah era modern atau- yang 

berkaitan dengan, atau yang ada di berbagai reaksi terhadap gerakan 

modernisme yang biasanya dicirikan kembali ke tradisiona1 bahan dan 

bentuk (seperti di arsitektur) atau dengan ironis sendiri-referensi dan 

absurdity (seperti dalam literatur), atau dari akhirnya, yang berkaitan 

dengan, atau menjadi teori yang melibatkan penilaian kembali radikal 

modern aSl!msi tentang budaya, identitas, sajarah, atau bahasa . 

Gambar 5.1 Auditorio c;le Tenerife Seitlich 

(sumber : 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Auditorio_de_ 

Tl'lnp.rifp. Sp.itlich ina) 

Gambar 5.2 Disney Hall, CA, Los Angeles 

(sumber : 

http://www2.naU.edu/-twp/architecture/postm 

oderncoml) 
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Pada arsitektur postmodern bahasa tidaklah selalu tetap melainkan 

berubah sesuai dengan waktu dan tuntutan zaman. Pada suatu waktu, 

sintaksis akan berubah sehingga manusia akan mempunyai persepsi lain 

tentang suatu bentuk elemen bangunan. Demikian juga symbol bangunan 

akan dapat berubah juga, pemahaman tentang bentuk arsitektur tidak 

didasarkan lagi pada pengalaman dan kebiasaan. 

Memperlihatkan pembentukan ruang dengan mengkomposisikan 

bangunan itu sendiri. Ruang didefinisikan menjadi lebih dari sekedar 

ruang abstrak dan menghasilkan arti ganda dan keanekaragaman. 

Ciri - ciri umum Arsitektur post modern : 

Untuk lebih memperjelas pengertian arsitektur post modern, Charles 

Jencks memberikan daftar ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Ideological 

Suatu konsep bersistem yang menjadi asas pendapat untuk memberikan 

arah dan tujuan. Jadi dalam pembahasan Arsitektur post modern, 

ideological adalah konsep yang memberikan arah agar pemahaman 

arsitektur post modern bisa lebih terarah dan sistematis. 

2. Stylitic (ragam) 

Gaya adalah suatu ragam (cara, rupa, bentuk, dan sebagainya) yang 

khusus. Pengertian gaya - gaya dalam arsitektur post modern adalah 

suatu pemahaman bentuk, cara, rupa dan sebagainya yang khusus 

mengenai arsitektur post modern: 

3. Design Ideas (~de-Ide Desain) 
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Ide-ide desain adalah suatu gagasan perancangan. Pengertian ide-ide 

desam dalam Arsitektur Post Modern yaitu suatu gagasan perancangan 

yang mendasari Arsitektur Post Modern. 

4. Contextual Urbanism and Rehabilitation 

Kebutuhan akan suatu fasilitas yang berkaitan dengan suatu lingkungan 

urban. 

5.1 .2 Penerapan teori penekanan desain 

Dengan menggunakan struktur bentang lebar, maka penggunaan kolom 

hanya diperlukan di bagian pinggir bangunan sehingga kolom tidak 

menghalangi pandangan visual penonton. 

Penggabungannya dengan langgam postmodern : 

Sentuk yang unik dan menarik untuk memperlihatkan atau 

mensimbolisasikan bangunan teater menjadi suatu symbol seni, 

diperlukan dalam perencanaan bentuk bangunan teater. Penggunaan 

bentang lebar digabungkan dengan bentuk bangunan menjadi sebuah. 

karya seni yang menarik dan dapat menjadi icon dari bangunan seni. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dom1nan 

5.2.1. Uraian Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Dari kajian stu<;ii banding, terdapat beberapa permasalc;than yang, terdapat 

di dalam bangunan teater yaitu Akustik dalam Bangunan Teater. 

Auditorium, sebagai tempat untuk mendengar, berkembang sejak teater 

terbuka klasik. Walaupun demikian, sedikit sekali petunjuk bahwa orang

orang Yunani dan Rornawi memberikan perhatian khusus pada prinsip

prinstp akustik ketika mereka memilih tampat alami dan membangun 

teater. 



201 

Kondisi mendengar di luar ruang jelek, terutama bHa penonton duduk 

pada permuk<;lan horizontal. Kesukaran mendengar di luar ruang 

disebabkan berkurangnya energy bunyi bila gelombang bunyi merambat 

di udarabebas, banyaknya penyerapan bunyi yang dilakukan penonton, 

dan gangguan bising yang berasal dari bermacam-macam sumber lain. 

kondisi mendengar di luar ruarig dapat diperbaiki dengan menambahkan 

tembok pemantlJl bunyi sekeliling sumber dan dengan m~miringkan 

daerah penonton. Pada jaman dahulu, pemecahcm masalah akustik 

dilakukan dengan cara membawa penonton sedekat mungkin ke daerah 

pentas dengan membentuk daerah tempat duduk semi Iingkaran yang 

curam yang dengan sendirinya paling sedikit menghasilkankondisi 

mendengar yang cukup baik. Setelah berkembang, orchestra 

membangun atap miring yang besar di atas daerah pentas dan dinding

dinding pada kedua sisinya sehingga dapat menjadi pemantul bunyi dan 

inteligibilitas (kejelasan kata) yang baik untuk didengarkan dari tempat 

duduk yang jauh. 

(sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L. Doeile. Akustik Lingkungan. 1990. 

Jakarta: Erlangga. 

Beranek, L.L. 1962.Music Acoustics and Architecture. New York: John 

Wiley and Sons, Inc 

Sabine, W.C. 1964. Collected Papers on Acoustics. New York: Dover 

Publications, Inc) 

5.2.2. Studi Literatur 

Dalam akustik, hal yang perlu diperhatikan paling utama adalah bunyi. 

Kecepatan rambat gelombang bunyi adalah 1.130 ft per detik atau 
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344meter per detik. Akustik lingkungan menciptakan suatu lingkungan 

dimana kondisi mendengarkan secara ideal disediakan, baik dalam ruang 

tertutup maupun terbuka dan penghuni ruang. 

Sifat-sifat bunyi : 

>- Pemantulan bunyi, sifat pemantulannya hampir sama dengan 

semua energy bunyi yang jatuh di permukaan itu. 

>- Penyerapan bunyi, pengendalian akustik membutuhkan bahan

bahan dengan tingkat penyerapan yang tinggi. 

>- Difusi bunyi,keadaan bila tekanan bunyi di setiap bagian suatu 

auditorium sama dan gelombang bunyi dapat merambat dalam 

semua arah dan hanya dapat terjadi di dalam ruang. 

);> Difraksi bunyi, gejala akustik yang menyebapkan gelombang bunyi 

dibelokkan, sekitar penghalang seperti sudut, k<:>lom, tembok, dan 

balok. 

~ Dengung, bunyi yang berkepanjangan akibat pemantulan yang 

berturut-turut dalam ruang setelah sumber bunyi dihentikan. 

Dalam suatu auditorium teater pertimbangan-pertimbangan perancangan 

dan fungsi berikut ini akan mempengaruhi kondisi akustik : 

• Bentuk daerah penonton dan kapasitas tempat duduk 

Kapasitas tempat duduk suatu auditorium biasanya ditetapkan dari 

hasil perundingan antara factor ekonomi yang menekankan tempat 

duduk yang banyak, dan kepuasan penonton dan pementas yang 

menempatkan keakraban di atas kapasitas yang besar. Makin 

besar kapasitas penonton, makin jauh jarak antara daerah pentas 

dan tempat duduk yang jauh sehingga makin sulit menyediakan 
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kekerasan yang cukup tanpa system penguat unuk mencapai 

tempat duduk yang jauh. 

II Ukuran daerah pentas 

Pementas yang banyak, jelas membutuhkan daerah pentas dan 

daerah penonton lebih luas, yang menambah kesulitan untuk 

mengadakan energy bunyi langsung dan pantul dari tiap bag ian 

daerah pentas ,ke tiap penonton. 

II Jenis dan skala produksi yang dipertimbangkan dan prioritas 

penggunaan 

• Keterarahan sumber bunyi 

Walaupun sumber-sumber bunyi memancarkan gelombang bunyi ke 

semua arah, dalam daerah yang tak Cjda permukaan pemantulnya, 

intensitas bunyi yang dipancarkan pad a salah satu arah dapat 

menjadi sangat nyata. Tepatnya, pola pemancar~n akan berubah 

dengan frekuensi gelombang bunyi yang dipancarkah. ·Gejala ini jelas 

pada suara manusia, pada instrument music, pada pengeras suara, 

dan juga pad a banyak sumber-sumber bising lain. 

Keterarahan suara manusia dalam bidang horizontal ditunjukkan 

dalam gambar. Pemancaran bunyi pembicaraan frekuensi tinggi lebih 

nyata sepanjang $umbu longitudinal sumber bunyi tersebut, sedang 

distribusi frekuensi tengah dan rendah lebih merata ke dalam semua 

arah. Ini dapat diamati terutama di auditorium yang sang at lebar di 

mana komponen-komponen pembicaraan frekuensi tinggi tidak 

dipancarkan dengan baik ke tempat-tempat duduk samping di barisan 
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depan sebaik ke tempat-tempat duduk di tengah. Ini menyebabkan 

hilangnya inteligibilitas yang nyata pada tempat duduk samping. 

Gambar 5.3 Arah Penyebaran Bunyi 

(Sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L. Ooelie. 

Akustik Lingkungan. 1990. Jakarta: Erlangga.) 

Gejala ini menciptakan masalah yang serius dalam perancangan 

panggung terbuka atau teater jenis gelanggang dimana pementas 

pad a satu saat hanya dapat menghadap ke satu daerah penonton 

saja. Oi sini pemakaian tembok pemantul dan langit-Iangit pemantul 

sangat penting untuk mengimbangi hilangnya komponen-komponen 

frekuensi tinggi. Namun, pengalaman menunjukkan, bahwa dalam 

pola pemancaran suara manusia PElrbedaan frekuensi sepanjang 

sudut total 90 derajat dalam arah ke depan, dapat diabaikan. 

(sumber : PrasetiQ, Lea dan Leslie L. Ooelle. Akustik Lingkungan. 

1990. Jakarta: Erlangga.) 

• Selubung 

Walaupun suara yang lemah dapat dimengerti dalam ruang yang 

sunyi, namun untuk mengert~ suara yang diperkeras seka.1i pun di 

sekitar deru mesin pesawat terbang tentunya sulit. Hilangnya atau 

penyelubungan terjadi karena saraf pendengaran tidak dapat 

membawa semua iinpuls ke otak saat itu. 
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Penyelubungan biasanya terjadi dalam auditorium dengan rancangan 

akustik yang tidak memadai, yaitu ketika bising yang tidak diinginkan 

menyebabkan sulitnya mendengar dan mengerti atau menghargai 

bunyi yang diinginkan. 

Bunyi frekuensi rendah menyebabkan penyelubungan yang cukup 

besar pada bunyi frekuensi tinggi, terutama bunyi frekuensi rendah 

yang $angat keras. Karena itu bising frekuensi rendah yang 

berlebihan merupakan sumber gangguan yang hebat terhadap 

pembicaraan atau music, karena mereka menyelubungi bunyi yang 

diinginkan di seluruh jangkauan frekuensi audio. Eliminasi bising 

berfrekuensi rendah adalah sasaran yang penting dalam 

perancangan akustik auditorium. 

Bunyi frekuensi tinggi menyelubungi bunyi frekuensi rendah dalam 

jumlah terbatas karena penyelubungan paling nyata bila bunyi 

selubung mempunyai frekuensi yang hampir sama dengan bunyi yang 

diselubungi. 

Gejala penyelubungan dimanfaatkan dengan baik dalam 

pengendalian bising lingkungan. Bila bising selubung tidak terputus 

dan tidak t-erlampau keras, serta tidak mengandung suatu informasi, 

maka ia menjadi bising latar belakang yang dapat diterima dan akan 

menekan bising pengganggu lainnya yang tidak disukai, sehingga 

secara psikologis menjadi bunyi yang lebih tenang. Bising lalu lintas 

jalan raya yang tak terputus, atau bunyi pancuran air adalah sumber 

bl.lnyi selubung yang bag us. 

• Garis besar persyaratan akustik 
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.:. Harus ada kekerasan yang cukup dalam tiap bag ian auditorium 

terutama di tempat duduk yang jauh . 

• :. Energy bunyi harus didistribusi secara merata . 

• :. Bising dan getaran yang akan mengganggu pendengaran atau 

pementasan harus dihindari atau dikurangi dengan cukup banyak. 

Inteligibilitas merupakan hal yang sang at penting terutama dalam 

pembicaraan drama, lawakan, dan lain sebagainya. Bunyj 

pembicaraan terdiri dari huruf hidup dan mati, dijalin dari nada-nada 

yang menonjol ke dalam pola tersendiri yang disebut formants. 

Formants ini kebanyakan terdiri dari huruf hid up, membantu orang 

dengan suara karakteristik yang jelas, dan memberi kontribusi pad a 

nada dasar pembicaraan. Huruf hidup menonjolkan kuatitas alamiah 

pembicaraan. Namun inteligibilitas juga tergantung pada pengenalan 

bunyi konsonan yang benar, ycmg biasanya merupakan bunyi pendek 

dengan frekuensi yang sangat tinggi dalam urutan yang cepat dan 

dengan daya akustik terbatas djbandingkan huruf hidup. 

(sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L. 00e11e. Akustik Lingkungan. 

1990. Jakarta: Erlangga.) 

• Amplificasi akustik 

Distribusi bunyi pada bangunan teater menggunakan akustik 

ampJjfikasi dengan pengeras sUara baik untuk auditorium terbuka 

maupun tertutup. 

Ada 3 jenis: 

.:. Single cluster, menggunakan tipe cluster loudspeaker 

(rangkaian loudspeaker yang mempunyai arah distribusi 
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terpusat ke arah pendengar) dan diletakkan pada focus 

panggung ( di tengah) yang berada di atas lubang panggung . 

• :. Multiple cluster, cocok untuk penggunaan ruang auditorium 

dengan lebar yang besar. Arah distribusi dibagi menjadi dua 

yang terletak di sisi kanan dan kiri lubang panggung . 

• :. Distributed, system dengan menempatkan loudspeaker dengan 

distribusi terbagi merata sepanjang auditorium yang diletakkan 

menggantung maupun terbagi di setiap sisi dinding. 

• Pengendalian bising lingkungan 

Semua bunyi yang mengalihkan perhatian,mengganggu, atau 

berbahaya bagi kegiatan sehari-hari dianggap sebagai bising. 

Sumber bising utama dalam pengendalian bising lingkungan dapat 

diklasifikasikan dalam kelompok : 

.:. Bising dari ruangan itu sendiri 

Paling sering dibuat oleh manusia, alat music, dan sebagainya . 

• :. Bising luar 

Berasal dari lalu lintas, transportasi, industry, pesawat udara, 

dan lainnya. 

Bermacam-macam cara dapat dilakukan untuk mengeliminasi bising 

dengan efektif di dalam atpu luar bangunan . 

• :. Penekanan bising di sumbernya 

Dengan memilih mesin dan peralatan yang relative tenang dan 

dengan memakai proses pabrik yang tidak menyebabkan bising 

yang menganggu . 

• :. Perencanaan kota 
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Karena pertumbuhan transportasi darat dan udara yang cepat, 

bising tetah menjadi suatu factor lingkungan yang sangat 

penting. Jenis-jenis bising kota yang utama berasal dari lalu 

lintas dan transportasi, industry, dan bising yang dihasilkan 

manusia . 

• :. Perencanaan tempat 

Pengalaman menunjukkan bahwa sekali suatu sumber bising di 

luar ada di suatu daerah, maka sulit untuk menghilangkannya. 

Karena itu, penting bahwa gedung yang membutuhkan 

lingkungan bunyi yang tenang diletakkan pada tempat yang 

tenang, jauh d,ari jalcm raya, industry dan Bandar udara. 

Bila memungkinkan maka dianjurkali untuk menempatkan suatu 

gedung membelakangi jalan untuk memanfaatkan pengaruh 

reduksi bising karena jarak yang bertambah antara jalur jalan 

dan deretan baligunan. Bila jarak yang cukup antara bangunan 

dengan lalu Iintas yang bising tidak dapat disediakan, maka 

ruang yang tidak membutuhkan jendela atau tembok ruang yang 

dapat dihuni tanpa jendela harus menghadap jalan yang bising. 

Gedung y~ng tidak mudah dapat menerima bising dapat 

digunakan sebagai penahan bising dan dapat diletakkan antara 

sumber bising dan daerah yang membutuhkan ketenangan. 

Tempat parkir harus dikumpulkan di bagian yang tersembunyi 

dari tempat tersebut. Blok bangunan linier harus dibangun 
I 

dengan ujungnya menghadap jalan yang bising dan suatu usaha 
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harus dibuat untuk menghindari penembusan bising lalu lintas ke 

dalam daerah antara blok itu . 

• :. Rancangan arsitektur 

Ruang dim ana diharapkan ada bising harus diisolasi secara 

horizontal dan vertical dari bagian gedung yang paling sukar 

mentolerir bising, atau ditempatkan di daerah yang dipengaruhi 

oleh bising lain. Ruang yang tidak terlampau dapat menerima 

bising harus ditempatkan sedemikian sehingga berfungsi 

sebagai penutup antara daerah yang bising dan yang tenang . 

• :. Penyerap bblnyi 

Memasukkan sebanyak mungkin lapisan penyerap bunyi yang 

cocok dalam ruang. Penggunaan penyerap bunyi 

menguntungkan dalam berbagai ruang sirkulasi, serambi 

panjang yang tidak diatur secara akustik berlaku sebagai tabung 

pentransmisi bising. Dengan menggunakan lapisan akustik 

sepanjang langit-Iangitnya, bising di daerah terdekat sumbernya 

dibatasi dan tingkat bising di seluruh serambi direduksi. 

(sumber: Beranek, L.L. 1949. Acoustic Measurement. New York 

: John Wiley and Sons, Inc. 

Geiger, P.G. 1956. Noise Reduction Manual. University of 

Michigan Engineering Research Institute. 

Harris,C.M. 1957. Handbook of Noise Control. New York: Me 

Graw Hill Book Company. 

Parkin,P.H. and H.R. Humphreys. 1958. Acoustics, Noise, and 

Buildings. New York: Frederick A. Prager, Inc. 
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Peterson, AP.G. and E.E. Gross. 1960. Handbook of Noise 

Measurement. West Concord : Generat Radio Co.) 

• Insulasi bunyi 

o Insulasi dari udara 

1. rugi transmisi 

Merupakan ukuran insulasi bunyi yang tergantung pada 

konstruksi partisi dan berubah dengan frekuensi bunyi. 

2. partisi lembar tunggal 

Tergantung pada berat permukaan partisi dan frekuensi 

bunyi yang ditransmisi. Untuk mencapai rugi transmisi 

(TL) yang efektif, partisi harus kedap udata. 

3. partisi ganda 

Untuk mencapai. perbaikan yang berarti dalam nilai TL 

partisi lembar tunggal, dibutuhkan penggandaan massa 

atau massa dibuat tiga kali lebih besar. Parti$i ganda 

menyediakan TL yang lebih tinggi daripada yang 

diharapkan dari berat totaillya, terutama pad a frekuensi 

yang tinggi, bila dilakukan pencegahan : 

> Berat total maksimum telah ditetapkan dengan balk 

> Pemisahan antara lembaran telah dipastikan dengan 

teliti. 

> Jarak maksimum antara lembaran telah ditetapkan 

> Lapisan kontinu atau potongan selimut penyerap 

bunyi telah dipasang di ruang udara 
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)- Lembaran dibangun dari bahan berbeda atau yang 

sama tapi dengan ketebalC:ln berbeda 

.Y Lembaran dipasang dengan banta Ian pada tiang 

atau satu di atas lainnya 

)- Kebocoran bising, terutama sekeliling tepi, dicegah 

dengan teliti 

.Y Kelakuan partisi aitetc;lpkan untuk membuat efek 

koinsidansi minimum 

e:--~--e. DUA LEMBAR DENGAN 
BERAT 8ERBEDA 

Gambar 5.4 Pertambahan Insulasi Bunyi 

(Sumber: Prasetio, Lea dan Leslie L. Doelle. 

Akustik Lingkungan. 1990. Jakarta: Erlangga.) 

4. pengh~anggabungan 

Bila pintu, jendela, atau bukaan lain digabungkan ke 

dalam dinding, maka ·insulasi bunyi keseluruhan akhir dari 

partisi gabungan yang terjadi ditentukan terutama oleh 

elemen yang terlemah. 



DINDING "FEMBOK 
2"" 2" (SOx SOmm, RANGKA VERTIKAL. 

2'-0" (61cm, O.C 
2"x 2" (SO" SOmm, RANGKA HORISONTAL. 

2'-0" (61cm, O.C 
2-2" (50mm, SEl.IMUT ISOLASI 3tb!ft·,.Skl/m' 
KAINRAMI 
3/4"" 3/4" (lIlXl!1mm) MISTAR KAVU 

TEMBU5 SVARA 

Gambar 5.5 Pengetiaan Akustik Pada Dinding 

(Sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L. Doelle. 

Akustik Lingkungan. 1990. Jakarta : Erlangga.) 

o I nsulasi terhadap bising 

Oapat diperoleh dengan : 

1. lapisan lantai lembut 

2. lantai mengambang 

3. pemasangan berpegas (anti getaran) 

4. langit gantung padat yang dipasang dengan pegas. 
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Penambahan lapisan lantai yang empuk tidak memberi 

insulasi tambahan terhadap bunyi yang lewat udara tapi 

hanya mereduksi atau mengeliminasi bising seperti bising 

langkah kaki, disumbernya. Sebaliknya, lantai mengembang 

atau langit-Iangit yang digantung dengan pegas jl,Jga 

memperbaiki insulasi lantai terhadap bunyi lewat udara. 

(sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L. Ooelle. Akustik 

Lingkungan. 1990. Jakarta: Erlangga.) 

5.2.3. Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Oominan 

Teater terbuka digunakan untuk acara pagelaran panggung dan 

pertunjukkan music. Bunyi langsung karena penguatan wajar dari 

permukaan reflektif yang dekat sangat terbatas, sedang reduksi sekitar 
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6db dalam intensitas bunyi dapat diharapkan tiap saat jarak dari sumber 

digandakan. 

Gambar 5.6 Refleksi Suara Papggung Terbuka 

(Sumber : Prasetio, l-ea dan Leslie L. Doelle. Akustik 

Lingkungan. 1990. Jakarta: Erlangga.) 

Untuk mengimbangi pengurangan yang sangat banyak ini di udara 

terbuka, perhatian harus diberikanpada : 

• Lokasi harus dipilih dengan hati-hati ditinjau dari pengaruh secara 

topografi dan kondisi qtmo!;)fir (angin, temperature, dan lain.,.lain) dan 

pengaruh sumber-sumber bising luar terhadap perambatan dan 

penerimaan bunyi. 

• Bentuk, ukuran, dan kapasitas dasar dari daerah penonton harus 

ditetapkan untuk menjamin inteligibilitas pembicaraan yang 

memuaskan bagi seluruh daerah penonton. Jarak tempat duduk dari 

sumber bunyi harus dijaga pada suatu minimum yang baik, dengan 

efisiensi yang ketat pada pengaturan lorong-Iorong jalan dan gang. 

• Suatu usaha harus dibuat untuk menyediakan jUmlah permukaan 

pemantul maksimum de kat dengan sumber bunyi. Penyungkup (band 

shell) reflektif dan difusif, untuk mengarahkan getombang bunyi pantul 

ke penonton dan balik ke pementas, akan sangat menguntungkan. 
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Daerah yang rata, selokan buatan, atau permukaan reflektif lain 

antara panggung dan penonton akan memperbaiki kondisi 

mendengar. 

• Panggung harus dinaikkan dengan baik dan daerah penonton dibuat 

bertetangga dengan curam, dengan kemiringan yang bertambah di 

bagian belakang, untuk menyediakan jumlah bunyi langsung 

maksimum untuk seluruh penonton. 

• Pemantulan ulang yang mengumpul ke panggung dari pagar 

~onsentris, terasa terutama dengan daerah tempat duduk yang tak 

ditempati sebagian atau seluruhnya, harus dihindati. 

• Permukaan-permukaan pemantul yang dekat dengan gedung-gedung 

yang ada harus diperiksa secara teliti sehubungan dengan gema atau 

pemantulan yang merusak. 

Jika kapasitas penonton melebihi 500 orang., system penguat bunyi 

kualitas tinggi harus dipasang. Pengaturan dan volume ahrus 

sedemikian hingga penonton tidak menyadariakan kehadiran system 

penguat itu. 

(sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L. Doelle. Akustik Lingkungan. 

1990. Jakarta: Erlangga.) 

Pada masa kini, teater diharapkan harus dapat digunakan untuk 

bermacam-macam jenis acara (auditorium aneka fungsi) dan bahwa 

kapasitas ruang harus secara mudah disesupikan dengan kebutuhan 

sesaat (auditorium aneka bentuk). Harus diingat bahwa saat 

penonton memasuki area auditorium maka kenyamanan, keamanan, 

lingkungan yang menyenangkan, penerangan yang cukup, 
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pemandangan yang memadai dan bunyi yang baik, disalurkan ke 

penonton dengan baik. Kondisi mendengar dalam tiap auditorium 

sangat dipengaruhi oleh pertimbangan arsitektur murni, seperti bentuk 

ruang, dimensi,dan volume, letak batas-batas permukaan, pengaturan 

tempat dud uk, kapasitas penonton, lapisan permukaan, dan bahan

bahan untuk dekorasi interior. 

Hilangnya energy bunyi dapat dikurangi dan kekerasan yang cukup dapat 

diadakan dengan : 

.:. Auditorium harus dibentuk agar penonton sedekat rnungkin dengan 

sumber buny;, dengan demikian mengurangi jarak yang harus 

ditempuh bunyi. 

.:. Sumber bunyi harus dinaikkan agar sebanyak mungkin terlihat, 

sehingga menjamin aliran gelombang bunyi langsung yang bebas . 

• :. Lantai di mana penonton dudl.Jk harus dibuat cukup landai atau miring 

karena bunyi lebih mudah diserap bila merambat melewati penonton 

dengan sinar datang miring . 

• :. Sumber bunyi harus dikelilingi oleh permukaan-permukaan pemantul 

bunyi yang besar dan banyak untuk memberikan energy bunyi pantul 

tambahan pad a setiap bagian daerah penonton, terutama pada 

tempat duduk yang jauh. 



O",!OOjOjj 
JJJjJJjjjj..J..J..J..J ..J 

Gambar 5.7 Pemantulan Sumber Bunyi 

(Sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L. 00ell6. 

Akustik Lingkungan. 1990. Jakarta: Erlangga.) 
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.:. Luas lantai dan volume auditorium harus dijaga agar cukup kecil, 

sehingga jarak yang harus ditempuh bunyi langsung dan bunyi pantl,ll 

lebih pendek . 

• :. Permukaan pemantul bunyi yang parallel, terutama yang dekat 

dengan sumber bunyi harus dihindari, untuk menghilangkan 

pemantulan kembali yang tidak diinginkan ke sumber bunyi. 

.:. Penonton harus berada di daerah penonton yang menguntungkan, 

baik dalam hal melihat atau mendengar. 

(sumber : Northwood, T.D. 19S4.Acoustical Factors in Architectural 

Design.Ottawa: National Research Council.) 

Pengendalian bising auditorium harus dimulai dengan perencanaan site 

yang baik, dengan memisahkan auditorium sebanyak mungkin dari 

semua bising dan sumber getaran. Perancangan wilayah ruang penahan 

yang melindungi auditorium dari sumber bising eksterior secara baik akan 

menyebabkan penggun~an bahan insulatif yang lebih sedikit, sehingga 

lebih murah. Ruang di zona penahan harus mempunyai langit penyerap 

bunyi atau lantai berkarpet. Daerah sirkulasi harus selalu ditutup dari 
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auditorium dengan pintu. Bila auditorium diletakkan berdampingan 

dengan yang lain, dinding atau lantai dengan performansi akustik yang 

cukup harus disediakan di antaranya untuk memungkinkan penggunaan 

serentak. 

Masalah pengendalian bising dalam akustik auditorium langsung 

berhubungan dengan pengadaan kekerasan yang cukup karena bila 

tingkat bising latar belakang ruang telah direduksi dengan decibel yang 

cukup, maka kekerasan subyektif dari isi acara secara otomatis akan 

bertambah sarna. 

(sumber : Prasetio, Lea dan Leslie L Doelle. Akustik Lingkungan. 1990. 

Jakarta: Erlangga.) 

Konstruksi bangunan penginsulasi bunyi 

Dalam pemilihan konstruksi dinding atau lantai, ada tiga factor yang harus 

diperhatikan, yaitu : 

1. tingkat bising yang ada di daerah sumber atau ruang sumber 

2. tingkat bising latar belakang yang dapat diterima di ruang penerima 

Bising latar belakang adalah campuran beberapa bising yang ada 

dalam ruang yang tidak ditempati yang ditimbulkan oleh alat-alat mekanis 

dan elektris dari bangunan, lalu tintas, kegiatan umum kantor yang 

berdampingan dengan ruang penerima, dan lainnya. 

3. kemampuan dim:ling yang dipilih untuk mereduksi bising luar menjadi 

level yang dapat diterima. 

PENERAPAN BAHAN 

o Lantai 
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Menggunakan finishing material karpet dan lantai akustik sono fiber 

berbahan foam akustik dan membran akustik. Pada ruang public 

menggunakan lantai keramik. Untuk instalasi di bawah material 

finising lantai menggunakan lapisan sheet blok sound barier, untuk 

mencegah getaran .pada rangka lantai menggunakan U-boat floor 

beam dan mineral fiber insulation. 


