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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdsasarkan hasil penelitian pada Sistem Utilitas dan Sistem Pencegahan 

Bangunan pada Bangunan Gedung E6, E7, Pascasarjana, dan F3 Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai kondisi tingkat keandalan sistem utilitas dan sistem pencegahan 

kebakaran pada bangunan gedung E6 dan E7 Universitas Muhammadiyah 

dengan nilai 63,39% dan 74,74%. Nilai kondisi tingkat keandalan sistem 

utilitaas dan sistem pencegahan kebakaran pada bangunan gedung 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah dengan nilai 62,33% dan 74,74%. 

Nilai kondisi tingkat keandalan sistem utilitaas dan sistem pencegahan 

kebakaran pada bangunan gedung F3 Universitas Muhammadiyah dengan nilai 

59,89% dan 52,31%. 

2. Bangunan gedung E6, E7, dan Pascasarjana untuk  penerapan sistem utilitas 

dan sistem pencegahan kebakaran sudah cukup untuk mengatasi terjadinya 

bencana kebakaran dilihat dari penilaian kondisi menurut Kementerian 

Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008, akan tetapi untuk bangunan gedung F3, 

penerapan sistem utilitas dan sistem pencegahan kebakaran masih kurang 

dalam mengatasi bencana kebakaran. 

3. Pada bangunan gedung E6, E7, dan Pascasarjana perlu ditambahkan lagi 

komponen-komponen pencegahan kebakaran agar lebih optimal lagi. 

Bangunan gedung F3 sebaiknya  perlu dikaji ulang, penambahan sistem utilitas 

dan sistem pencegahan kebakaran yang belum beroperasi pada bangunan 

gedung F3 sehingga komponen-komponen yang mencegah kebakaran belum 

bekerja optimal serta pada bangunan gedung E6, E7, Pascasarjana, dan F3 

perlu inspeksi/pemeriksaan secara berkala terhadap utilitas pada bangunan 

tersebut. Pengeolah bangunan gedung F3 Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta sebaiknya memasang springkler otomatik di setiap ruangan dan di 

tempat yang harus diproteksi dari bencana kebakaran serta sistem proteksi 

kebakaran tidak terhalang oleh benda lain sehingga memudahkan pencegahan 

pada saat terjadi bencana kebakaran. 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan guna meningkatkan kualitas sistem utilitas dan sistem 

pencegahan kebakaran pada bangunan gedung E6, E7, Pascasarjana, dan F3 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun saran-saran tersebut sebagai 

berikut. 

1. Pengelola gedung E6, E7, Pascasarjana, dan F3 Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta perlu melengkapi semua sistem utilitas pada bangunan gedung 

seperti lif kebakaran, pusat pengendalian kebakaran dan pusat pengendalian 

asap. Apabila terjadi kebakaran pada bangunan gedung penghuni dapat 

menyelamatkan diri dengan aman sehingga evakuasi berjalan dengan lancar 

dan dapat mengkontrol kebakaran dengan baik. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan sistem utilitas dan sistem pencegahan kebakaran 

pada bangunan gedung E6, E7, Pascasarjana, dan F3 wajibnya melakukan 

inspeksi/pemeriksaan 3 bulan sekali pada setiap bangunan gedung sehingga 

dapat mengkontrol bencana kebakaran. 

3. Kinerja sistem utilitas dan sistem pencegahana kebakaran gedung E6, E7 dan 

Pascasarjana sudah sangat baik. Akan tetapi, pada bangunan gedung F3 untuk 

sistem utilitas dan sistem pencegahan kebakaran pada bangunan gedung masih 

sangat kurang dikarenakan gedung F3 sudah dibangun sebelum adanya SNI 

yang mengatur tentang pencegahan kebakaran pada bangunan gedung. Dengan 

itu perlu dikaji ulang serta di upgrade untuk sistem utilitas dan sistem 

pencegahannya. 

4. Sebaiknya untuk jalan eksit pada bangunan gedung F3 tidak menjadi tempat 

untuk menyimpan benda-benda yang bisa menghalangi akses eksit serta kota 

hidran tidak dijadikan tempat menyimpah benda-benda yang tidak berguna. 

5. Sebaiknya pihak gedung E6, E7, Pascasarjana, dan F3 Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan simulasi bencana kebakaran untuk 

mengetahui keaktifan sistem utilitas dan sistem pencegahan keselamatan pada 

bangunan gedung. 


