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RINGKASAN 

Dea Smita Pangesti, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, July 

2015, Redesain Interior Gedung Seni Pertunjukan Cak Durasim Surabaya berdasarkan 

Akustik Ruangan, Dosen Pembimbing : Jusuf Thojib dan Indyah Martiningrum. 

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Kota Surabaya, pemerintah kota 

Surabaya saat ini masih sangat minim dengan infrastruktur pengembangan bakat budaya 

serta seni di lingkungannya. Pernyataan pada beberapa media cetak mengatakan bahwa 

para seniman yang datang ke Surabaya selalu mengeluhkan tidak bisa tampil maksimal 

di Surabaya karena tidak didukung oleh fasilitas gedung yang memadai. Meninjau dari 

teori desain gedung pertunjukan mengatakan bahwa tata akustik merupakan unsur 

keberhasilan desain. Namun, kondisi gedung seni pertunjukkan Cak Durasim Surabaya 

yang ada saat ini belum memenuhi kriteria tersebut.  

Metode perancangan berawal dari meninjau teori kriteria desain akustik dan 

kriteria nilai akustik, menganalisis data eksisting berdasarkan teori kriteria desain dan 

kriteria nilai akustik, menyimpulkan hasil analisis untuk mengetahui kondisi eksisting 

yang perlu ditingkatkan kualitasnya, merancang kembali elemen-elemen yang belum 

sesuai dengan kriteria, menghitung nilai akustik menggunakan software simulasi 

akustik dan perhitungan secara manual menggunakan rumus akustik hingga 

memperoleh hasil yang sesuai dengan persyaratan nilai.  

Hasil kajian yang diperoleh adalah perlu dilakukan perancangan kembali pada 

elemen desain ruang yaitu penempatan penonton yang tidak maksimal pada area 

longitudinal, ukuran ketinggian lantai trap tempat duduk penonton tidak sesuai, tidak 

adanya pengolahan bentuk permukaan dinding dan plafon serta penggunaan jenis 

material pada beberapa elemen ruang. Selain elemen desain ruang, nilai akustik juga 

perlu dilakukan penyesuaian kembali yaitu tingkat kebisingan latar belakang yang 

masih terlalu tinggi, tingkat tekanan bunyi yang kurang merata dan waktu dengung yang 

belum sesuai dengan kriteria jenis musik serta ukuran volume ruang. 

Kata kunci: Gedung pertunjukan, akustik, interior 
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SUMMARY 

Dea Smita Pangesti, Departement of Architecture, Faculty of Engineering, University 

of Brawijaya, July 2015, Interior Redesign of the Building Performing Arts Cak 

Durasim Surabaya based on Room Acoustics, Academic Supervision: Jusuf Thojib and 

Indyah Martiningrum. 

Based on the City Planning Agency of Surabaya data, Surabaya government has 

very minimal infrastructure for development of talent and art culture for the city. 

According to the pronouncement from some printed media, the artists who come to 

Surabaya are always complaining they cannot perform maximally because they do not 

supported by adequate facilities from the building. Considered from the theory of the 

show building design, acoustics arrangement is the element of design success, but now 

the condition of art building of the show Cak Durasim Surabaya is not meet that 

criterion.  

A design method started from considering the theory of acoustics criteria design 

and acoustics criteria value, analyzing existing data based on criteria design theory, 

concluding analysis result to know the existing conditions which need quality 

improvement, planning back for the inappropriate elements, counting the acoustics 

value with acoustic simulation software and calculation of manually with acoustic 

formulas to get the appropriate results in accordance with the requirments of the value.  

Based on the study findings obtained was that need to be taken back on planning 

on the element of room design which is placing for audience is not maximum on the 

longitudinal area, the size of trap floor height for the audience seating is not suitable, 

there is no processing for the form of the wall surface, ceiling and the use of kinds 

material in some design element. In addition to the elements of the design 

space,acoustic value also need to be done the adjustment back. Background noise level 

are still too high, the sound pressure level is less prevalent and the drone of time has not 

been in accordance with the criteria of this type of music as well as the size of the 

volume space. 

Keywords: Performing arts, acoustic, interior 
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