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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Beberapa penelitian yang terkait dengan kebakaran gedung diantaranya. 

Pertama penelitian oleh Erna Kurniawati pada tahun 2012 yang berjudul Evaluasi 

Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Apartemen ditinjau dari Sarana 

Penyelamatan dan Sistem Proteksi Pasif (Studi Kasus Apartemen Solo Paragon). 

Penelitian ini memberikan hasil perhitungan NKSB dengan nilai 92,35 yang berarti 

nilai kondisi keandalan bangunan baik.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Permana Eka Satria pada tahun 2014 

dengan judul Evaluasi Keandalan Sistem Keselamatan Kebakaran Bangunan 

Dengan Menggunakan Pedoman Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan 

Gedung (Pd-T-11-2005-C) di RSUD Kota Tangerang Tahun 2014. Penelitian ini 

memberikan hasil perhitungan NKSB dengan nilai 81,23 yang berarti kondisi 

keandalan bangunan termasuk dalam kategori baik. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ludi Mauliana Safat pada tahun 2015 

dengan judul Gambaran Tingkat Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Gedung 

IGD RSUP Fatmawati Jakarta Maret 2015. Penelitian ini memberikan hasil 

perhitungan NKSB dengan nilai 84,7715 yang berarti gedung IGD RSUP 

Fatmawati Jakarta berada dalam kategori baik. 

 

A. Kebakaran 

 

Hampir tidak ada yang tidak kenal api, bahkan orang yang tinggal di pulau-

pulau terpencil, di tengah hutan, dan di pegunungan semuanya mengenal dan 

menggunakan api dalam kehidupan sehari-hari. Api digunakan untuk memasak 

makanan, untuk memanasakan badan dari hawa dingin pegunungan atau untuk 

kebutuhan industri. Api juga dibawa di kantong baju untuk menyalakan rokok atau 

cerutu. 

Namun tidak banyak yang menyadari bahwa api juga dapat menjadi sumber 

bahaya dan menimbulkan bencana, khususnya jika terjadi kebakaran.
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Oleh karena itu tidak banyak orang yang mengenal atau mempelajari api guna 

mencegah bahaya kebakaran yang tidak diinginkan. 

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, artinya diluar kemampuan dan 

keinginan manusia. (Ramli, S; 2010:16). Menurut NFPA (National Fire Protection 

Association) kebakaran merupakan peristiwa oksidasi dimana bertemunya 3 buah 

unsur yaitu bahan yang dapat terbakar, oksigen yang terdapat diudara, dan panas 

yang dapat berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cidera bahkan 

kematian manusia. Dari dua sumber tersebut kebakaran dapat diartikan api yang 

tidak terkendali dan menimbulkan kerugian. Api unggun misalnya, walaupun 

berkobar besar dan tinggi belum dapat disebut kebakaran karena masih dalam 

kendali dan diinginkan terjadinya. Api kompor juga belum disebut kebakaran 

karena bisa dikendalikan dan dimanfaatkan. Namun jika kompor bocor dan api 

berkobar, maka bisa disebut kebakaran karena tidak diinginkan dan diluar kendali. 

Oleh karena itu api tersebut harus segera dipadamkan. 

Api tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan suatu proses kimiawi antara 

uap bahan bakar dengan oksigen dan bantuan panas.Teori ini dikenal dengan 

segitiga api (fire triangle). Menurut teori ini, kebakaran terjadi karena adanya 3 

faktor yang menjadi unsur api, yaitu : 

1. Bahan bakar (fuel) 

2. Sumber panas (heat) 

3. Oksigen 

  

Gambar 2.1 Segitiga Api 
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Gambar 2.1 menunjukkan keterikatan tiga unsur utama penyebab terjadinya 

kebakaran. Kebakaran dapat terjadi jika ketiga unsur api tersebut saling bereaksi 

satu dengan lainnya. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, api tidak akan terjadi. 

Bahkan masih ada unsur keempat yang disebuat reaksi berantai, karena tanpa 

adanya reaksi pembakaran maka api tidak akan dapat hidup terus menerus. 

 

1. Klasifikasi kebakaran 

Klasifikasi kebakaran merupakan penggolongan jenis bahan yang 

terbakar. Dengan adanya pengklasifikasian tersebut dapat mempermudah dalam 

pemilihan media pemadaman yang dipergunakan untuk memadamkan 

kebakaran. 

Klasifikasi kebakaran juga berguna untuk menentukan sarana proteksi 

kebakaran untuk menjamin keselamatan nyawa tim pemadam kebakaran. Ada 

beberapa jenis klasifikasi kebakaran, diantaranya sebagai berikut: 

a. Klasifikasi NFPA 

NFPA (National Fire Protection Association) merupakan suatu 

lembaga swasta di bidang penanggulangan bahaya kebakaran di Amerika 

Serikat. Klasifikasi kebakaran menurut NFPA seperti tertulis dalam tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Klasifikasi Kebakaran Menurut NFPA 

Kelas Jenis Contoh 

Kelas A Bahan Padat 
Kebakaran dengan bahan bakar padat 

biasa(ordinary) 

Kelas B Bahan cair 
Kebakaran dengan bahan bakar cair atau 

bahan yang sejenis (flammable liquids) 

Kelas C Listrik 
Kebakaran listrik (energized electrical 

equipment) 

Kelas D Bahan logam Magnesium, potasium, titanium 

Sumber : NFPA 
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b. Klasifikasi Indonesia 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per -

04/MEN/1980, tanggal 14 April 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan 

pemeliharaan alat pemadam api ringan, kebakaran dapat diklasifikasikan 

seperti yang terlihat pada tabel 2.2: 

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kebakaran di Indonesia 

Kelas Jenis Contoh 

Kelas A Bahan Padat 
Kebakaran dengan bahan bakar 

padat bukan logam 

Kelas B Bahan cair dan gas 
Kebakaran dengan bahan bakar cair 

atau gas mudah terbakar 

Kelas C Listrik Kebakaran instalasi bertegangan 

Kelas D Bahan logam 
Kebakaran dengan bahan bakar 

logam 

Sumber: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per -04/ 

MEN/1980 

 

2. Mekanisme Dasar Perambatan Api dalam Bangunan 

Kebakaran terjadi dari percikan api. Api dapat membesar dengan cepat 

atau secara perlahan-lahan. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang 

mendukung. Seperti jenis bahan yang terbakar, suplai oksigen yang panas dan 

tinggi. Fase ini disebut pertumbuhan api (growth stage). 

Api dengan singkat dapat berkobar besar, tetapi dapat juga berkembang 

perlahan. Pada saat ini api menuju tahap sempurna dengan temperatur mencapai 

1000oF (537oC). Selanjutnya jika kondisi mendukung, maka api akan 

berkembang menuju puncaknya. Semua bahan bakar yang ada akan dilahap dan 

kobaran api akan membumbung tinggi. 

Setelah mencapai puncaknya, dan bahan bakar mulai menipis api akan 

menurun intensitasnya yang disebut dengan fase pelapukan api (decay). Api 

mulai membentuk bara-bara, dan produksi asap semakin meningkat karena 

kebakaran tidak lagi sempurna. Temperatur kebakaran mulai menurun. 

Ruangan akan dipenuhi oleh gas-gas hasil kebakaran yang siap meledak atau 

tersambar ulang atau disebut back draft. Terjadi letupan-letupan kecil di 

beberapa tempat. Udara panas di dalam juga mendorong aliran oksigen masuk 
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ke daerah kebakaran karena tekanan udara lebih rendah dibanding tekanan 

udara luar. Namun secara perlahan dan pasti, api akan berhenti total setelah 

semua bahan yang terbakar musnah. 

Untuk menghindari menyebar/menjalarnya api dari ruang satu dengan 

ruang lainnya atau level lantai yang satu dengan level lantai lainnya hendaknya 

tidak ada celah penghubung antara dua tempat tersebut. Jika dalam suatu 

bangunan terdapat celah yang memungkinkan api menjalar ke bagian lain maka 

dibutuhkan penutup celah (firestop). Menurut SNI 03-1736-2000 bahwa bahan 

yang digunakan untuk penyetop api pada penetrasi utilitas harus dari beton serat 

mineral temperatur tinggi, serat keramik temperatur tinggi atau bahan lainnya 

yang tidak meleleh dan mengalir pada temperatur dibawah 1.120oC bila diuji 

berdasarkan standart yang berlaku dan harus telah dibuktikan lewat pengujian 

bahan. 

Proses pemadaman paling efektif dilakukan pada fase pertumbuhan. 

Saat api masih kecil dapat dipadamkan dengan APAR (Alat Pemadam Api 

Ringan) atau alat pemadam sederhana seperti karung basah, ember air, dan 

lainnya. Akan tetapi, jika api telah berkobar besar, kebakaran akan sulit 

dimatikan dan memerlukan upaya dan alat yang lebih handal baik kualitas dan 

kuantitasnya. (Ramli, S; 2010) 

 

3. Konsep Pemadaman 

Sasaran utama dari upayan pencegahan kebakaran adalah untuk dapat 

mematikan atau memadamkan kebakaran jika terjadi. Memadamkan kebakaran 

bagi setengah orang mungkin dianggap sulit dan menakutkan, terutama jika api 

telah berkobar hebat dan menjulang ke angkasa, dengan asap serta nyala yang 

hebat. Namun bagi profesional pemadam kebakaran yang telah memahami teori 

dan konsep api, maka upaya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Prinsip dari pemadaman kebakaran adalah memutus mata rantai segi 

tiga api, misalnya dengan menghilangkan bahan bakar, membuang panas atau 

oksigen. Memadamkan kebakaran adalah upaya untuk mengendalikan atau 

mematikan api dengan cara merusak keseimbangan panas. Memadamkan 
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kebakaran atau mematikan api dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau 

pendekatan yaitu : 

a. Pemadaman dengan pendinginan 

Teknik pendinginan (cooling) adalah teknik pemadaman dengan 

cara mendinginkan atau menurunkan temperatur uap atau gas yang terbakar 

sampai ke bawah temperatur nyalanya. Jika panas tidak memadai, maka 

suatu bahan tidak akan mudah terbakar. Cara ini banyak dilakukan oleh 

petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan semprotan air ke lokasi 

atau titik kebakaran sehingga api secara perlahan dapat berkurang dan mati. 

Semprotan air yang disiramkan ke tengah api akan mengakibatkan 

udara sekitar api mendingin, sebagian panas akan diserap oleh air yang 

kemudian berubah bentuk menjadi uap air yang akan mendinginkan api. 

b. Pembatasan Oksigen 

Untuk proses pembakaran, suatu bahan bakar akan membutuhkan 

oksigen yang cukup misalnya kayu akan mulai menyala pada permukaaan 

bila kadar oksigen 4-5%, acetylene memerlukan oksigen dibawah 5%, 

sedang gas dan uap hidrokarbon biasanya tidak akan terbakar bila kadar 

oksigen di bawah 15%. 

Sesuai dengan teori segi tiga api, kebakaran dapat dihentikan dengan 

menghilangkan atau mengurangi suplai oksigen. Dengan membatasi atau 

mengurangi oksigen dalam proses pembakaran api dapat padam. 

c. Menghilangkan bahan bakar (starvation) 

Api secara alami akan mati dengan sendirinya jika bahan yang dapat 

terbakar (fuel) sudah habis. Atas dasar ini, api dapat dikurangi dengan 

menghilangkan atau mengurangi jumlah bahan yang terbakar. Teknik ini 

disebut starvation. Menghilangkan bahan bakar untuk memadamkan api 

lebih efektif akan tetapi tidak selalu dapat dilakukan karena dalam 

prakteknya mungkin sulit, sebagai contoh : memindahkan bahan bakar yaitu 

dengan menutup atau membuka katup aliran bahan bakar, memompa 

minyak ke tempat lain, memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar. 
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Teknik starvation ini juga dapat dilakukan misalnya dengan 

menyemprot bahan yang terbakar dengan busa sehingga suplai bahan bakar 

untuk kelangsungan pembakaran terhenti atau berkurang sehingga api akan 

mati. Api juga adapat dipadamkan dengan menjauhkan bahan yang terbakar 

ke tempat yang aman, misalnya memindah tabung gas LPG yang terbakar 

sehingga api berkurang. 

d. Memutus reaksi rantai 

Cara yang terakhir untuk memadamkan api adalah dengan 

mencegah terjadinya reaksi rantai di dalam proses pembakaran. Para ahli 

menemukan bahwa reaksi rantai bisa menghasilkan nyala api. Pada 

beberapa zat kimia mempunya sifat memecah sehingga terjadi reaksi rantai 

oleh atom-atom yang dibutuhkan oleh nyala untuk tetap terbakar. Dengan 

tidak terjadinya reaksi atom-atom ini, maka nyala api akan padam. 

Keempat metode di atas digunakan sebagai dasar untuk menciptakan 

bahan pemadam kebakaran dan untuk merancang sistem proteksi kebakaran 

yang sesuai untuk setiap tempat kerja atau bangunan (Ramli, S; 2010:56) 

 

B. Bangunan Gedung 

 

1. Pengertian Bangunan Gedung 

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas 

dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan 

khusus. (Permen PU No.26/PRT/M/2008) 

 

 

 

 

 



11 

 

 

2. Klasifikasi Bangunan Gedung 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

26/PRT/M/2008, pembagian bangunan gedung sesuai dengan jenis peruntukan 

atau penggunaan bangunan gedung adalah sebagai berikut. 

a. Kelas 1: Bangunan gedung hunian biasa. 

b. Kelas 2: Bangunan gedung hunian. 

c. Kelas 3: Bangunan gedung diluar kelas 1 dan kelas 2. 

d. Kelas 4: Bangunan gedung hunian campuran. 

e. Kelas 5: Bangunan gedung kantor. 

f. Kelas 6: Bangunan gedung perdagangan. 

g. Kelas 7: Bangunan gedung penyimpanan/gudang. 

h. Kelas 8: Bangunan gedung laboratorium/industri/pabrik 

i. Kelas 9: Bangunan gedung umum. 

j. Kelas 10: Bangunan gedung atau struktur yang bukan hunian. 

k. Bangunan gedung yang tidak diklasifikasikan khusus. 

 

3. Bangunan Hotel 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 

Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel menyatakan 

bahwa usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di 

dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan 

minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan 

memperoleh keuntungan.  

Lebih lanjut dalam peraturan tersebut pada pasal 4 disebutkan bahwa 

setiap usaha hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan standar 

usaha hotel. Salah satu tujuan standar usaha hotel adalah untuk memberikan 

perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik 

untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan 

pelestarian lingkungan hidup. 
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C. Sistem Proteksi Kebakaran 

1. Definisi Sistem Proteksi Kebakaran 

Definisi Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan 

lingkungan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 

tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung 

dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan 

sarana, baik yang terpasang maupun pada bangunan yang digunakan baik untuk 

tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara 

pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap 

bahaya kebakaran. 

Sistem proteksi kebakaran digunakan untuk mendeteksi dan 

memadamkan kebakaran sedini mungkin dengan menggunakan peralatan yang 

digerakkan secara manual dan otomatis. 

Menurut Pd-T-11-2005-C tentang Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran 

Gedung, komponen utilitas antara lain: 

a. Kelengkapan Tapak, komponennya yaitu sumber air, jalan lingkungan, 

jarak antar bangunan, serta hidran halaman 

b. Sarana Penyelamatan, komponennya yaitu jalan keluar, konstruksi jalan 

keluar dan landasan helikopter. 

c. Sistem Proteksi Aktif, komponennya yaitu deteksi dan alarm kebakaran, 

siames connection, pemadam api ringan, hidran gedung, sprinkler, sistem 

pemadam luapan, pengendali asap, deteksi asap, pembuangan asap, lift 

kebakaran, cahaya darurat dan petunjuk arah, listrik darurat, serta ruang 

pengendali operasi 

d. Sistem Proteksi Pasif, komponennya yaitu ketahanan api struktur bangunan, 

kompartemenisasi ruang, serta pada perlindungan bukaan. 
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2. Kelengkapan Tapak 

Perencanaan tapak adalah perencanaan yang mengatur tapak (site) 

bangunan, meliputi tata letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, 

penempatan hidran halaman, penyediaan ruang-ruang terbuka dan sebagainya 

dalam rangka mencegah dan meminimasi bahaya kebakaran. (Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008) 

 

3. Sarana Penyelamatan 

Setiap bangunan harus dilengkapi dengan sarana jalan keluar yang dapat 

digunakan oleh penghuni bangunan gedung, sehingga memiliki waktu yang 

cukup untuk menyelamatkan diri denganan tanpa terhambat hal-hal yang 

diakibatkan oleh keadaan darurat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

26/PRT/M/2008). 

Tujuan dari adanya sarana penyelamatan adalah untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan atau luka pada waktu melakukan evakuasi pada saat jalan 

darurat terjadi. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008) 

Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk 

dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya 

penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada 

suatu bangunan gedung dan lingkungan. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No. 26/PRT/M/2008 ) 

Komponen sarana penyelamatan menurut (Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 26/PRT/M/2008) antara lain : 

a. Eksit 

b. Keandalan jalan keluar 

c. Pintu 

d. Ruang terlindung dan proteksi tangga 

e. Jalur terusan eksit 

f. Jumlah sarana jalan ke luar 

g. Susunan jalan ke luar 

h. Eksit pelepasan 
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i. Iluminasi jalan keluar 

j. Pencahayaan darurat 

k. Penandaan sarana jalan keluar 

Sarana penyelamatan berupa tangga darurat memiliki spesifikasi tertentu 

sehingga mampu digunakan sebagai upaya penyelamatan saat terjadi 

kebakaran. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

26/PRT/M/2008 disebutkan beberapa persyaratan tangga darurat diantaranya 

presurisasi tangga darurat. Presurisasi pada tangga darurat berfungsi untuk 

mencegah asap masuk ke area tangga.  

 

4. Sistem Proteksi Aktif 

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sarana proteksi kebakaran yang 

harus digerakkan dengan sesuatu untuk berfungsi memadamkan kebakaran. 

Sebagai contoh, hidran pemadam harus dioperasikan oleh personil untuk dapat 

menyemprotkan api. Sprinkler otomatis yang ada di gedung dan bangunan juga 

harus digerakkan oleh sistem otomatisnya untuk dapat bekerja jika terjadi 

kebakaran. (Ramli, 2010) 

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang 

secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun 

otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak, 

dan slang kebakaran, serta pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti 

APAR dan pemadam khusus. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 

26/PRT/M/2008) 

 

5. Sistem Proteksi Pasif 

Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang 

menjadi satu kesatuan (inherent) atau bagian dari suatu rancangan atau benda. 

Sebagai contoh, dinding kedap api merupakan bagian dari struktur bangunan 

untuk meningkatkan ketahanan terhadap kebakaran. (Ramli, 2010) 

Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang 

terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen 
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struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunanan berdasarkan 

tingkat ketahanan terhadap api, serta pelindungan terhadap bukaan. (Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). Sistem proteksi pasif 

merupakan sarana, sistem atau rancangan yang menjadi bagian dari sistem 

sehingga tidak perlu digerakkan secara aktif. 

Komponen Sistem Proteksi Pasif menurut (Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 26/PRT/M/2008) antara lain: 

a. pasangan konstruksi tahan api; 

b. pintu dan jendela tahan api; 

c. bahan pelapis interior; 

d. penghalang api; 

e. partisi penghalang asap; 

f. penghalang asap; 

g. atrium. 

 

 


