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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan dari penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan antara lain, meliputi: 

1. Hasil Indeks Kondisi Bangunan (IKB) gedung Universitas Internasional 

Batam yang memiliki 2 (dua) gedung yaitu gedung A dan gedung B 

menunjukkan kriteria kondisi baik sekali. Uraian dari kondisi gedung A 

dan gedung B jika dilihat dari hasil perbandingan perkiraan luasan elemen 

yang terjadi kerusakan dengan luasan elemen yang ditinjau adalah tidak 

terlihat kerusakan, beberapa kekurangan mungkin ada namun sangat 

sedikit atau belum terlihat. 

2. Urutan prioritas pemeliharaan dan perawatan gedung Universitas 

Internasional Batam adalah dimulai dari gedung B segmen B2, gedung B 

segmen B3, gedung B segmen B4, gedung A segmen A3, gedung A 

segmen A4,  gedung A segmen A1, gedung B segmen B1, gedung A 

segmen A2. 

3. Tindakan penanganan pemeliharaan dan perawatan gedung Universitas 

Internasional Batam yang tepat jika dilihat dari hasil perbandingan 

perkiraan luasan elemen yang terjadi kerusakan dengan luasan elemen 

yang ditinjau adalah masih belum diperlukannya tindakan segera, namun 

dibeberapa titik tertentu (tanpa membandingkan perkiraan luasan elemen 
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yang terjadi kerusakan dengan luasan elemen yang ditinjau) terdapat 

kerusakan yang cukup signifikan sehingga perlunya menentukan tindakan 

repair, rehabilitasi rekonstruksi, selain diperlukan evaluasi untuk 

keamanan. 

5.2 Saran 

Agar hasil dari penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung 

Universitas Internasional Batam dapat lebih sempurna, disarankan : 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan pengkajian 

yang lebih dalam terkait dengan besaran dari Nilai Pengurang (NP) dan dari 

Faktor Koreksi (FK) pada tingkatan kerusakan dari masing-masing sub 

elemen dan elemen bangunan gedung Universitas Internasional Batam. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat membandingkan data 

series pengamatan atau hasil audit sarana dan prasana terutama kerusakan 

bangunan Universitas Internasional Batam tiap tahunnya. 

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan data umur 

bangunan dan data terakhir bangunan diperbaiki dalam proses analisis data 

penelitian. 

4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat membuat pedoman atau 

data pembanding yang detail dan jelas yang berfungsi untuk mengetahui 

luasan dari kerusakan bangunan yang lebih akurat, sebagai contoh salah 

satunya adalah diperlukannya denah eksisting yang valid dari bangunan yang 

diteliti. 
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5. Pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan pada bangunan gedung Universitas Internasional Batam dapat 

mengimplementasikan metode Analytical Hierarchi Process (AHP) dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan penentuan prioritas pemiliharaan dan 

perawatan bangunan gedung Universitas Internasional Batam guna untuk 

mendapatkan keputusan yang akurat. 
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