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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Obyek Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Hotel UNY yang beralamat di Jl Karangmalang 

Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Lokasi Hotel UNY dapat dikatakan 

sangat strategis karena berada di tengah kota Yogyakarta dan kampus UNY 

(Universitas Negeri Yogyakarta) seperti yang terlihat pada Gambar 5.1. Lokasi ini 

berdekatan juga dengan berbagai fasilitas pendukung bagi pengunjung hotel 

diantaranya Masjid, Food Court, Mini Market, Kolam Renang Internasional, 

berbagai sarana olahraga bertaraf Internasional milik Kampus Universitas Negeri 

Yogyakarta, Rumah Sakit dan Pusat Perbelanjaan menjadi pilihan utama bagi anda 

yang menginginkan tempat beristirahat sekaligus berlibur dan berbisnis di 

lingkungan yang tenang, nyaman dan asri. 

 

Gambar 5. 1 Denah Hotel UNY 

Hotel UNY yang berdiri sejak tahun 2012 dibawah pengelola CV Multi 

UNY Utama ini memiliki 79 kamar dengan rincian 2 kamar tipe Suite Room yang 

terletak di lantai 5, 20 kamar tipe Executive Room, dan 57 kamar dengan tipe Deluxe 

Room. Fasilitas lain yang ditawarkan oleh Hotel UNY adalah Ballroom 

Lokasi 

Penelitian 
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berkapasitas 400 orang serta Restaurant yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung 

hotel.  

 

Gambar 5.2 Obyek Penelitian 

 

Gambar 5.2 menunjukkan bangunan Hotel yang dijadikan obyek penelitian. 

Hotel UNY ini memiliki slogan “Good Partner, Serve Better“ menghadirkan 

pelayanan yang ramah, sopan, aman dan nyaman.  

 

B. Data dan Pembahasan Sistem Proteksi Kebakaran Gedung 

 

1. Data komponen kelengkapan tapak 

a. Sumber air 

Terdapat 2 sumber mata air berasal dari sumur dalam. Untuk memenuhi 

kebutuhan utama air menggunakan 1 sumur dalam yang terletak di sisi timur 

hotel seperti yang terlihat pada gambar 5.3. Sedangkan satu sumur dalam 

lain sebagai cadangan. 

Nilai : baik 
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Gambar 5.3 Sumur Dalam Utama 

 

b. Jalan lingkungan 

Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan memudahkan 

operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan gedung harus 

tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh 

kendaraan pemadam kebakaran. Pada hotel UNY Jalan lingkungan berada 

di sisi barat gedung dengan lebar 6,7 m serta jalan masuk dengan lebar 5,3 

m dan semuanya sudah diberi perkerasan. Gambar 5.4 menunjukkan jalan 

lingkungan yang berada di sebelah barat Hotel UNY. 

Nilai : baik 

 

Gambar 5.4 Jalan Lingkungan 
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c. Jarak antar bangunan 

Dalam upaya melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran ditentukan 

jarak minimum antar bangunan gedung. Untuk bangunan Hotel UNY 

memiliki tinggi bangunan 22,4 m. Berdasarkan pengamatan dan penilaian 

diperoleh jarak antar bangunan pada hotel UNY adalah: 

1) Sisi utara berjarak 11 m dengan pemukiman/pertokoan; 

2) Sisi timur berjarak 1,9 m dengan gedung Fakultas Ekonomi UNY; 

3) Sisi selatan berjarak 13 m dengan gedung Fakultas Mipa UNY; 

4) Sisi barat :  

a) Gedung sebelah utara jarak 1,2 m dengan bangunan kopma UNY 

b) Gedung sebelah selatan pada sisi barat berhimpit dengan bangunan 

lama. 

Berdasarkan pengamatan dan jarak minimal yang disarankan, maka sisi 

utara dan selatan telah memenuhi kriteria tersebut, namun sisi timur dan 

barat masih belum sesuai. 

Nilai : cukup 

 

d. Hidran halaman 

Terdapat 4 unit hidran halaman terpasang dengan kondisi layak, mudah 

dijangkau serta berfungsi secara sempurna dengan tekanan sesuai 

persyaratan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan/pengujian instalasi 

proteksi kebakaran pada tanggal 10 Juli 2017. Hidran yang terpasang 

memiliki spesifikasi merk Appron berat 62 kg, hidran pilar dua jalur dengan 

coupling machino ukuran 2,5 inchi, tekanan maksimal 10 kgf/cm2. Gambar 

5.5 menunjukkan dua hidran yang terpasang pada sisi selatan gedung. 

Nilai : baik 
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Gambar 5. 5 Hidran Halaman 

 

2. Data komponen sarana penyelamatan 

a. Jalan keluar 

Jalan keluar merupakan sarana untuk evakuasi/menyelamatkan diri dari 

bahaya kebakaran. Terdapat beberapa kriteria penilaian jalan keluar. Pada 

Hotel UNY sebagian besar kriteria sudah terpenuhi, diantaranya tersedia 2 

tangga darurat pada lantai 3, 4, dan 5 serta 1 tangga darurat di lantai 2. 

Sedangkan lobby bebas asap sesuai penilaian belum tersedia. Gambar 5.6 

menunjukkan pintu menuju tangga darurat. 

Nilai : baik 

 

 

Gambar 5.6 Jalan Keluar 
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b. Konstruksi jalan keluar 

Konstruksi jalan keluar dan tangga darurat menggunakan beton tahan api 

seperti yang terlihat pada gambar 5.7. Pada umumnya kondisi tangga darurat 

sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun pada beberapa titik 

ruangan kosong di balik pintu darurat digunakan untuk meletakkan 

beberapa peralatan kebutuhan hotel seperti terlihat pada gambar 5.8. 

Berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku menyatakan bahwa tidak 

diperbolehkan adanya benda-benda yang menghalangi jalan evakuasi jika 

terjadi kebakaran. 

Nilai : baik 

 

Gambar 5.7 Tangga Darurat 

  

Gambar 5.8 Jalur Evakuasi 
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c. Landasan helikopter 

Landasan helikopter untuk gedung Hotel UNY ini tidak diperlukan 

dikarenakan persyaratan untuk landasan helikopter hanya untuk gedung 

dengan ketinggian minimal 60 m.  

Nilai : tidak ada nilai 

 

3. Data komponen proteksi aktif 

a. Deteksi dan alarm 

Deteksi dan alarm pada bangunan ini terdiri atas alarm, alat pemicu manual 

alarm, detektor panas dan detektor asap dengan perletakan disetiap lantai 

sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan dapat berfungsi dengan 

layak. Untuk alarm menggunakan merk appron sedangkan deteksi panas 

pada Hotel UNY mengunakan merk system sensor model no.5601P jenis 

combinasi fixed-ROR seperti yang terlihat pada gambar 5.9 

Nilai : baik 

 

Gambar 5.9 Alarm dan Deteksi Panas 

b. Siames Conection 

Merupakan sebuah sambungan selang untuk menyuplai air dari mobil 

pemadam kebakaran. Siames Conection merk appron tersedia 1 unit jenis 

coupling machino, terletak pada sisi barat gedung di tepi jalan 

Karangmalang Yogyakarta sangat mudah untuk dijangkau dan dalam 

kondisi layak seperti yang terlihat pada gambar 5.10. 

Nilai : baik 
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Gambar 5.10 Siames Conection 

 

c. Pemadam api ringan 

Pemadam api ringan menggunakan APAR merk appron kapasitas 3,5 kg 

dengan media dry chemical powder sebanyak 13 buah dan diletakkan 

tersebar pada setiap lantai. Umumnya alat pemadam api ringan dalam 

kondisi layak untuk digunakan, namun jarak penempatan antar APAR 

belum semua sesuai dengan peraturan. Contoh APAR yang ada pada Hotel 

UNY dapat dilihat pada gambar 5.11. 

Nilai : cukup 

 

Gambar 5.11 Alat Pemadam Api Ringan 
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d. Hidran gedung 

Hidran gedung tersedia sebanyak 9 unit dan terpasang pada lantai 1 

sebanyak 2 unit, lantai 2 sebanyak 1 unit, lantai 3 sebanyak 2 unit, lantai 4 

sebanyak 2 unit serta di lantai 5 sebanyak 2 unit. Dari kesembilan hidran 

gedung tersebut semuanya bermerk appron dalam kondisi baik dan lengkap 

dengan peralatan berupa nozzle maupun selang 1,5 inchi sepanjang 30 m 

seperti yang terlihat pada gambar 5.12. 

Nilai : baik 

 

Gambar 5.12 Hidran Gedung 

e. Sprinkler 

Jumlah keseluruhan sprinkler terdapat 190 buah dengan merk Niking M11, 

terpasang pada seluruh ruangan bangunan hotel UNY dengan perletakan 

sesuai persyaratan. Salah satu contoh sprinkler dapat dilihat pada gambar 

5.13 

Nilai : baik 

 

Gambar 5.13 Sprinkler 
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f. Sistem pemadam luapan 

Sistem tersebut berlaku untuk ruangan/bangunan yang memerlukan sistem 

khusus seperti ruang komunikasi,ruang komputer, ruang magnetik, ruang 

elektronik, dan lainnya. Sistem pemadam khusus dapat berupa gas, busa, 

dan bubuk kering. Gedung ini tidak dilengkapi dengan sistem pemadam 

luapan. Tidak tersedianya sistem pemadam luapan akan berdampak 

mempercepat menjalarnya api. 

Nilai : kurang 

g. Pengendali asap 

Pengendali asap merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengendalikan 

asap yang terdapat di dalam ruangan pada saat terjadi kebakaran. Hal ini 

mengingat bahwa asap tersebut dapat membahayakan jiwa orang yang 

berada di dalam gedung. Alat ini berupa kipas/fan yang berputar setelah 

aktifnya detektor asap. Gedung ini tidak dilengkapi dengan pengendali asap. 

Tidak tersedianya pengendali asap ini akan berdampak pada menyebarnya 

asap dalam ruangan lain. 

Nilai : kurang 

h. Deteksi asap 

Deteksi asap pada bangunan hotel UNY terpasang sebanyak 79 unit dengan 

merk Notifire made in cina model no.SD651 pemasangan sesuai syarat yang 

berlaku, perletakan ada pada setiap kamar. Kondisi deteksi asap dapat 

berfungsi dengan layak seperti yang terlihat pada gambar 5.14. 

Nilai : cukup 
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Gambar 5.14 Deteksi Asap 

 

i. Pembuangan asap 

Pembuangan asap merupakan suatu alat yang berguna untuk mengeluarkan 

asap dari dalam ruangan menuju keluar gedung pada saat terjadi kebakaran. 

Alat ini tidak tersedia pada bangunan gedung hotel UNY. Tidak tersedianya 

pembuangan asap ini akan berdampak pada proses evakuasi dan upaya 

pemadam. 

Nilai : kurang 

j. Lift kebakaran 

Lift Kebakaran menurut persyaratan tidak diperlukan karena tinggi efektif 

gedung tidak mencapai 25 m. 

Nilai : tidak ada nilai 

 

k. Cahaya darurat dan petunjuk arah 

Tidak ditemukan cahaya darurat terpasang pada tangga darurat, hanya 

terpasang pada selasar serta pada tanda exit dan dapat menyala secara 

otomatis.  Tidak tersedianya cahaya darurat pada tangga darurat akan 

berdampak pada proses evakuasi. Petunjuk arah jalur evakuasi telah 

terpasang pada tangga darurat sesuai pada gambar 5.15. 

Nilai : kurang 
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Gambar 5.15 Petunjuk Arah 

l. Listrik darurat 

Listrik darurat menggunakan generator berkapasitas 500 KVA seperti yang 

terlihat pada gambar 5.16 dan dapat beroperasi secara otomatis jika listrik 

padam dengan time delay 10 menit. 

Nilai : baik 

 

Gambar 5.16 Generator 

 

m. Ruang Pengendali Operasi 

Peralatan yang terdapat dalam ruang pengendali operasi diantaranya 

monitor pemantau CCTV, sound system, alat komunikasi, panel kontrol 

alarm, dan panel kontrol kelistrikan seperti gambar 5.17 yang dapat 

memantau langsung bahaya kebakaran yang terjadi dan mampu bereaksi 

dengan cepat langsung dari pengendali operasi secara otomatis dengan 

pengawasan 24 jam dari teknisi dan satuan pengamanan. 

Nilai : baik 
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Gambar 5.17 Ruang Pengendali Operasi 

 

4. Data komponen proteksi pasif 

a. Ketahanan api struktur bangunan 

Ketahanan api komponen struktur bangunan sudah sesuai dengan 

persyaratan Tipe A, yaitu konstruksi yang struktur pembentuknya tahan api 

dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. 

Nilai : baik 

 

b. Kompartemenisasi ruangan 

Kompartemenisasi ruangan  berupa tembok yang memisahkan antar kamar 

hotel serta telah dilengkapi dengan sprinkler pada tiap ruangan namun untuk 

sistem pembuangan asap tidak terpasang dalam bangunan ini. Jalan 

lingkungan dengan lebar 6,7 m cukup untuk akses mobil pemadam masuk 

ke lokasi. 

Nilai : baik 

c. Perlindungan bukaan 

Dalam bangunan gedung ini tidak tersedia bukaan untuk akses petugas 

pemadam kebakaran, hal ini akan berdampak pada sulitnya petugas 

pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam gedung. Pintu bukaan pada saf 

pipa maupun saf instalasi kabel terbuat dari kayu lapis yang tidak tahan api. 

Nilai : kurang 
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C. Penilaian sistem proteksi kebakaran 

 

1. Penilaian komponen kelengkapan tapak 

Hasil pengamatan dan penilaian komponen tapak ini dituangkan dalam tabel 5.1 

 

Tabel 5.1 Penilaian Komponen Tapak 

No 
KSKB/ 

SUB KSKB 

Hasil 

Penilaian 

Standar 

Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Kondisi 

Jumlah 

Nilai 

Kelengkapan Tapak 25   

1 Sumber Air B 100 27 6,75  

2 Jalan lingkungan B 100 25 6,25  

3 Jarak antar bangunan C 80 23 4,60  

4 Hidran halaman B 100 25 6,25  

Jumlah 23,85 

Sumber : hasil penilaian 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dituangkan dalam tabel 5.1 di atas 

bahwa nilai komponen kelengkapan tapak adalah 23,85. 

 

2. Penilaian komponen sarana penyelamatan 

Hasil pengamatan dan penilaian komponen sarana penyelamatan ini dituangkan 

dalam tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2 Penilaian Komponen Sarana Penyelamatan 

No 
KSKB/ 

SUB KSKB 

Hasil 

Penilaian 

Standar 

Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Kondisi 

Jumlah 

Nilai 

Sarana Penyelamatan 25   

1 Jalan keluar B 100 38 13,01  

2 Konstruksi jalan 

keluar 

B 100 35 11,99  

3 Landasan helicopter - - 0 -  

Jumlah 25,00 

Sumber : hasil penilaian 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dituangkan dalam tabel 5.2 di atas 

bahwa nilai komponen sarana penyelamatan adalah 25,00. 
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3. Penilaian komponen proteksi aktif 

Hasil pengamatan dan penilaian komponen proteksi aktif ini dituangkan dalam 

tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Penilaian Komponen Proteksi Aktif 

No 
KSKB/ 

SUB KSKB 

Hasil 

Penilaian 

Standar 

Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Kondisi 

Jumlah 

Nilai 

Komponen Proteksi Aktif 24   

1 Deteksi dan alarm B 100 8 2,06  

2 Siames Conection B 100 8 2,06  

3 Pemadam Api Ringan C 80 8 1,65  

4 Hidran gedung B 100 8 2,06  

5 Sprinkler B 100 8 2,06  

6 Sistem pemadam luapan K 60 7 1,08  

7 Pengendali asap K 60 8 1,24  

8 Deteksi asap C 80 8 1,65  

9 Pembuangan asap K 60 7 1,08  

10 Lift kebakaran - - - -  

11 Cahaya darurat dan 

petunjuk arah 

K 60 8 1,24  

12 Listrik darurat  B 100 8 2,06  

13 Ruang pengendali operasi B 100 7 1,81  

Jumlah 20,08 

Sumber : hasil penilaian 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dituangkan dalam tabel 5.3 di atas 

bahwa nilai komponen proteksi aktif adalah 20,08. Beberapa komponen dinilai 

kurang dikarenakan memang belum tersedia di Hotel UNY.  

 

4. Penilaian komponen proteksi pasif 

Hasil pengamatan dan penilaian komponen proteksi pasif ini dituangkan dalam 

tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Penilaian Komponen Proteksi Pasif 

No 
KSKB/ 

SUB KSKB 

Hasil 

Penilaian 

Standar 

Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Kondisi 

Jumlah 

Nilai 

Komponen Proteksi Pasif 26   

1 Ketahanan api struktur 

bangunan 

B 100 36 9,36  

2 Kompartemenisasi ruang B 100 32 8,32  

3 Perlindungan bukaan K 60 32 4,99  

Jumlah 22,67 

Sumber : hasil penilaian 
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Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dituangkan dalam tabel 5.4 di atas 

bahwa nilai komponen proteksi pasif adalah 22,67. Perlindungan bukan dinilai 

kurang dikarenakan bukaan yang ada belum memenuhi standar yang ada. 

 

D. Hasil Penilaian Komponen Sistem Keselamatan Bangunan 

 

Tabel 5.5 Komponen Sistem Keselamatan Bangunan 

No Parameter Bobot KSKB 

(%) 

Nilai 

1 Kelengkapan tapak 25 23,85 

2 Sarana penyelamatan 25 25,00 

3 Sistem proteksi aktif 24 20,08 

4 Sistem proteksi pasif 26 22,67 

Jumlah nilai 91,60 

Sumber : hasil penilaian 

Berdasarkan hasil perhitungan dan telah dituangkan dalam tabel 5.5 di atas 

diperoleh Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan Hotel UNY yang 

beralamatkan di Jl Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta adalah 

91,60. Dari nilai tersebut, berdasarkan Tabel 3.7, kondisi gedung termasuk di dalam 

kategori “Baik”. 

 


