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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil evaluasi kerentanan gempa pada bangunan yang dilakukan pada 

gedung Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal 

Soedirman (Unsoed) Purwokerto, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil tahap evaluasi Rapid Visual Screening, gedung memiliki nilai 

akhir atau nilai kerentanan sebesar 1.4 untuk tipe bangunan C3 dan 3.6 untuk 

bangunan dengan tipe C1. Oleh karena skor akhir pada bangunan tipe C3 

tersebut (S < 2), maka peneliti mengasumsikan untuk mengambil skor akhir 

bangunan dengan tipe C3 sehingga gedung ini dianggap rentan terhadap gempa. 

2. Bangunan berada pada skor akhir tidak aman, maka evaluasi Tahap 1 Screening 

Phase (Tier 1) dilakukan untuk mengetahui komponen checklist bangunan jika 

terjadi gempa. Skor akhir adalah perkiraan probabilitas bangunan mampu runtuh 

jika terjadi gerakan tanah atau gempa. Dalam metode ini dengan rumus BSH = 

log10 1.4 . Dimana yang jika dijelaskan bangunan memiliki kemungkinan 1:1.4 

akan runtuh jika terjadi gempa pada wilayah gempa moderately high dengan kala 

ulang 500 tahunan.  

3. Pada kasus gempa bumi Tasikmalaya terakhir 16 Desember 2017 berkekuatan 

7.3 SR gedung Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih tetap berdiri 

tanpa adanya kerusakan. 
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5.2 Saran 

1. Berdasarkan quick check dan checklist yang dilakukan pada evaluasi Screening 

Phase (Tier 1) untuk checklist komponen struktur dan non struktur terdapat 

pernyataan Non compliant (NC) sehingga bangunan perlu dilakukan evaluasi 

ke tahap ke 2 dan 3 yang melibatkan analisis statik linier, dinamik linier dan 

analisis pushover. 

2. Dalam tugas akhir ini hanya didapatkan bahwa prosedur RVS bisa digunakan 

untuk gedung di Indonesia. Perlu ditinjau lebih lanjut mengenai komponen skor 

penilaian dan pembagian wilayah gempa. Dan kemudian diharapkan adanya 

prosedur yang sudah benar-benar sesuai dan yang pada akhirnya bisa digunakan 

untuk memetakan bangunan di Indonesia.  

3. Evaluasi ini dilakukan pada beberapa standar yang berlaku di luar negeri. Untuk 

itu perlu dikembangkan metode evaluasi yang sesuai dengan kondisi di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 


