
BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi dan analisa data di bab sebelumnya penulis memberikan 
kesimpulan dari analisa fakta yang sudah dilakukan yaitu : 

 

5.1.1. Identifikasi karakteristik rumah sederhana tahan gempa 

A. Berdasarkan hasil nilai Vgesergempa yang sudah pernah di uji oleh penulis 
sebelumnya berdasarkan standart SNI gempa 1726-2002 – SNI gempa 1726-2012 
dalam konteks uji 23 situs konstruksi di masing masing daerah dengan zona 
wilayah gempa masing masing dan hasil analisa data proyek perumahan Lippo 
Cikarang sebagai acuan ukur nilai perubahan kekuatan struktural dinyatakan 
bahwa perubahan kekuatan gempa per detik sangat berpengaruh pada perubahan 
nilai kekuatan struktur . 

B. Karakteristik rumah tahan gempa sangat erat kaitannya dengan perhitungan 
nilai support tambahan dari hasil mekanika tanah daerah masing masing lokasi 
pembangunan. 

C. Rumah sederhana tahan gempa memiliki karakteristik bangunan yang lebih 
kokoh dan memiliki pola perhitungan yang lebih matang perhitungannya berikut 
dengan perhitungan karakteristik kemungkinan nilai selisih sebelum dan sesudah 
gempa terjadi perihal tentang perubahan nilai konstruksi tersebut. 

D. Beberapa kasus rumah tahan gempa, selain perhitungan tambahan ada 
beberapa konstruksi perumahan yang mengandalkan panel perekat tambahan guna 
menahan rekatan ikatan material beton yang didirikan bagi konstruksi rumah 
tersebut, diikatkan di bagian konstruksi bagunan yang rentan terhadap keretakan 
ataupun getaran yang akan menyebabkan kerusakan konstruksi. 

 

5.1.2. Identifikasi permasalahan pada pembangunan rumah sederhana 
tahan gempa 

A. Permasalahan kompleks yang akan dihadapi dari tahapan pembangunan rumah 
sedehana tahan gempa adalah faktor iklim dan lingkungan lokasi pembangunan 
sehingga diperlukan kajian tambahan untuk dilakukannya pembangunan sebelum 
akan dibangun di lokasi tersebut.. 
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B. Sesuaikan lokasi pembangunan dengan standarisasi nilai SNI 1726-2012, zona 
gempa yang terdapat di lokasi tersebut dan lakukan uji coba spesifik di lokasi 
sekitar karena hal tersebut sangat berpengaruh pada daya dukung konstruksi 
tersebut. 

C. Percobaan pengujian terhitung dengan cost yang tidak murah maka disarankan 
melakukan uji coba yang sangat cocok dan memungkinkan dengan beberapa 
materi yang sudah tersedia di referensi guna mencegah kegagalan struktural atau 
pembengkakan nilai cost yang bisa membuat proyek gagal. 

 

5.1.3.Hasil input data via software SPSS 16 

Berdasarkan hasil dari perhitungan software SPSS 16 dinyatakan bahwa dalam 1 
detik gempa setara dengan 1 detik perubahan nilai bangunan sebesar 1.216. 

Hasil tersebut bisa berbeda dengan hasil lainnya tergantung konstruksi bangunan 
terletak dilokasi lain dengan zona gempa yang berbeda dan dengan gaya geser 
gempa yang berbeda sesuai acuan SNI 1726-2012 dan perhitungan nilai dinamika 
respon spektra dilokasi proyek dijalankan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan saran bagi 
pihak developer dan bagi mahasiswa antara lain sebagai berikut : 

A. Bagi pihak developer bangunan diharapkan pada masa pembangunan rumah 
sederhana tahan gempa lebih memperhatikan dampak efisiensi terhadap 
lingkungan sekitar dikarenakan pada proses penguatan dan uji coba beton pasti 
akan sedikit menggangu lingkungan sekitar. 

B. Bagi pembaca dan mahasiswa umum apabila ingin melakukan analisa rumah 
sederhana tahan gempa diharapkan selalu mencari referensi yang cocok terhadap 
jenis situs konstruksi yang akan diteliti. 
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