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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis pada kajian bangunan rumah sewa sementara 

terhadap kebakaran menurut peraturan daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta 

Nomor 01 tahun 2011 disimpulkan sebagai berikut : 

1. Menilai menggunakan Peraturan Pedoman Pemeriksaan Kebakaran Bangunan 

Gedung Pd-T-11-2005-C pada bangunan rumah sewa ini menunjukkan bahwa 

rata-rata di dapatkan nilai pada kelengkapan tapak sebesar 8,24 %, sarana 

penyelamatan sebesar 12,86 %, sistem proteksi aktif sebesar 0,24 %, sistem 

proteksi pasif sebesar 7,38 % dan mendapatkan nilai rata rata NKSKB sebesar 

28,72 %. Maka dapat di simpulkan bahwa hasil tersebut dalam kategori 

penilaian KURANG. 

2. Hasil pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor 01 tahun 

2011 dalam persyaratan bangunan rumah sewa Sendowo Kelurahan Sinduadi 

Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta mendapatkan nilai 

KURANG, dimana hanya memuat tentang persyaratan bagunan gedung dan 

belum adanya tentang peraturan mengenai persyaratan bangunan rumah sewa 

terhadap penanggulangan bahaya kebakaran. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan guna meningkatkan kualitas keselematan pada 

bangunan rumah sewa Sendowo Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten 

Sleman Yogyakarta. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengelola bangunan rumah sewa minimal menyediakan pemadam api 

ringan. Apabila terjadi kebakaran ataupun konsleting listik penghuni 

rumah sewa dapat mengurangi penjelaran api saat terjadi kebakaran. 

2. Pengelola bangunan rumah sewa mempertimbangkan bangunan tersebut 

minimal memenuhi persyaratan bangunan yang tertera pada peraturan 

daerah kebupaten sleman yogyakarta nomer 1 tahun 2011 dengan standar 

yang sudah di tetapkan. 



 
 

 
 

3. Adanya kategori-kategori bangunan terhadap bangunan rumah hunian 

maupun yang lainnya. 

4. Perlu adanya proteksi kebakaran yang terdapat pada bangunan rumah sewa 

agar terhindar dari bahaya kebakaran. 

5. Bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian mengenai 

kualitas sistem proteksi kebakaran diharapkan sebagai bahan 

pertimbangan peningkatan kualitas Sistem Proteksi Kebakaran terhadap 

bahaya kebakaran di Indonesia agar diharapkan resiko terhadap bahaya 

kebakaran dapat dihindari dan diantisipasi . 
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